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ح!لاعبدصلاح،اظلديخال

عبدصلاح/تحليليةدراسة:والسلامالصلاةعليهآدمسرة

.0352،الوراق:مؤسسةعمان-.اظلديالفتاح

(9؟والصالحينالأنبياءسر)-.ص(...)

9101/5/3002:.أ.ر

/القرآنص!عق//الاسلام/:الواصفات

الوطنيةالمكتةدائرةقبلمنالأوليةوالتصنيفالفهرسةبياناتأعدادتم

للناشرمحفوظةالنشرحقوق

عمان-والتوزيعللنشرالوواقلمؤسسةمجفوظةوالفنيةالأدبيةالملكيةحقوقجميع

علىترجمتهأوالكمبيوترعلىإدخالهأوترجمةأوتصويرأوطبعويحظرالأردن

خطيآالناشربموافقةإلاضوئيةاسطوانات

والتوزيغللنشرالوراقمؤسسة

5337798تلفاكس/الأردن95311عمان2751ب.ص

!أةء*:4ءا"!3!4!40،*!ةا.*هءالإلكترونيلبريدا
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اعيعليعلةهذه

لثروليمنباللةونعوذ،8ونستغفزإيهوتوبئونشعيئه،نحمذه،لئةالحمذإن

نأوأشهذله،هاذيفلائفثيلوقنلى،ففلفلااللهتهدقنأعمان،ل!ئاتومنأنفظ،

وسلافهاللةصقواثورسوئه،عبذهمحمدأأنوأشهذله،لئريكلاوحدهاللة،إلآإلهلا

أجمعين.ومجهآيهوعلىعيه،

بعد:أقا

وابىلهل،الحقبينالمواجهةاشمرازتتفئزولاتتةذلاالتياللهيتةفمن

هذامنا؟ولىالعفحةبدأتوقدابىلهل،وأصحا!بالحقأصحاببينالمراعواستمراز

الأولىالحلقةوكانتالسلايم،عليه"آدئم"ابشرأبوهواللة،خلقهرجليأؤليمعالعراع

السلامعليهآدمبينوقغحثالتيالأحدابفيوذلك،الجنةليبلىأثقدالمراعهذامن

اللعة.عيهإبلشنوبين

ال!فرينابىلهليوأصحالبالمقين،المؤمينالحقأمحالببينالصراغوالتمز

يوق!،ولنيهدألنمستمرأ،المسلسلهذاوسيقىالبثرية،تاريخمداليعلىالشالهين،

ا!عة.قيامحتى

فقدال!ين،قلايينيعيثنالذيإبيسن،المسلسلهذافيالالهليأمحابئويقوذ

هموجنوذهعة،51قيايمفبيلحتىحتأوسيبقى،السلامعليهآدتمخلققيموجودأكان

.!الظلمونال!فرون،والجنالإنديىلثالهين

ومن،والسلامالصلاةعيهمالمرسلونالأنجياخالمسلسليهذافيالحقأصحابئيقوذيخا

قايمحتىزمانمهميخلؤولنال!دقين،والمجاهدينالمعلحين،ال!لحين،والدعاةالعلطءمنبعذهم

أؤتحبك!:تعالىقولهفيوذلكال!لحين،والدعاةالمرشلينهؤلاءبالاخداءاللهأقزتاوقد.إا!عة

ذ!رهـللعلمىإلأفؤإقأتجراغقتلإأسئفكتملأئلآقتلإةقبفذدفئمآلتةقذىآلذين

(09:الأنعاما!!

ابىركة،وحياتهمالمشرثة،ليترهمعلىايعرفبعذإلآهمالالهداءيخققولن

.دقال!وجهاليهم،الرائعةومواقفهم
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يهانقدئموالمالحين"،الأنياء"لييز:الجديدةالسلسلةهذ؟كان!ثلذلك

علىاللةوصلى..وابفعالفائلىةلهائحققأناللةونسأذ،الأعلاملهؤلاءتحلييةدراساب

وسلم.وصجهآلهوعلىمحمد،ليدنا

اظلديالماحعبدصلاحالديهور

هـ9423/12/27الجمعة

م2/28/0320
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مقدمة

ضالأوجقفالشر،مناللةختقهمخلوقأوذالبئر،أبوهوالسلامعل!آدئم

كقه،بيهايخهاالإنساية،الشخمةوخعائعيىوعاتصفاتكلفيهتملثلبشر،ونموذجأ

.والشعوريالفسيوجانبه،الروحيوجانه،الماديجكانجه

ومدية،مكيةلئؤليفيعهالحديثوجاغ،القرآنفيحياتهعناللهأخبرناوقد

.وص،ولههوالإسراء،والحجر،،والأعراف،البقرةلئؤز:عنهتحدثثحيث

الأحداثعنأخبرناإنما،السلامعيهآدتملقصةقيقةاللىايظصيليعنئخبرناولم

بهئخبرناولمعالهواةوما،والدلالاتواللىرول!ن،والعظماتالعبرلههانالتيقمهمن

لهه.نفائلىةلاأنهسبحانهبحكقهغيخ

قصثمثن:إلىوتقسئم،كيرةعجةجاةالسلامعل!آدتمجاةكانتلقد

خؤاء،زوتجهلههاتهوخققلهها،هللا"هفقخحيثالجة:ليحياتة:الأولالقسئم

إبلشىومازاذمنها،الاخرابعنفاة،واحدةلثجرةإلأاتجئة،بخراتالالتقاغلهوأباخ

لهابئ،اللهإلىوأنابافتابابالخ!لثغراثم،الشجرةمنأكلاحتىخؤاء،ولزوجهلهيوسوفى

عهما.وتجاوزلهما،وغفزعلهما،اللة

الأرضإلىإنزاتهبقذليهالحيهغاللهزئتحيث:الأرضعلىحياتة:انيئالقسغ

إلىإنزائهيكنفلمفيها،خليفةليكونللأرفى!أساسآخققهاللةلأن،الشجرةمنأكل!على

الحياةيليأ،اللةلقدليإنفاذاالإنزاذهذاكانوإنماعيه،تابلأنهله،اللةمنعقابآالأرفى

.الأرضعلىالب!ثرية

وفافقلآدمولثهذالأبناء،لهوأنجثخؤاء،زوتجهالأرفىعلىآدئموعالثز

عليهنجىأؤذآدئموكان،فقتلهأخبهعلىغداالذي،أبنائهأحدإغوا؟فيدطالشيطنجاخ

المشقيم.افلىىلهريقعلىلئغزقهم،أبنائهإلىاللهبخة،السلام

وعظقا،مجترهاعلىوالوقودتا!م!لام،عيهآدتمجاةعلىالقزلهتأجليومن

.السلامعل!لسيرتهايحييةالدراسةهذهأعذذناودلالاتها،ودروسها

الموثوقة،الإسلامةممادلينامعابئءعلىايحلييةالدراسةهذهفيحرمئاوقد

وحرمثا،وسلمعيهاللةصلىللنيالمرفوعةالأحاديثمنمتغوما،القرآنآياثوهي
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بةبالمطذلكفيواقذئاالأساطر،أوالإسرائيلياتمنخبرأأوروايةنورذلاأنعلى

المحيح.والحدي!تالقرآنتجاوزوالمالذين،الأعلاموالعلطءالكرام

وسلموصحبهآلهوعلىمحمد،ليدناعلىاللةوصلى

لدياظالقحعدصلاحالديهور

هـ1423/92/27الجمعة

م2/28/0320
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(1)

شي!كلخالقالقه

مافكل،والأرضالسمواتفيلئيءكلخلق،ا!لقهووتعالىسبحاتهاللة

.العدممنوأوجذه،اللةأبدغه،مخلوقسصاة

قبففلشن،بدايةلهلش4الأو.وابطن.والظاهزوالآخز4الأوهواللهإن

ابلهن،وهولثيء،فوقهفلش!الظاهزوهولثيء،بعدهويسفاية،لهفيسوالآيخزيئيء،

لثهآ.أوملاأونذأأوكفوآأحذلهيكنوأيوتذ،ولمتلذ،لم..شيءدونهفلين

فيشيء،لكلالمالذ،ابقيالحقله،شريكولاهو،إلاإلهلاالذياللههو

.والآخرةالدياوفي،والأرضالسموات

فلاخلف،الذيهوواللة،مخلوقسواهماكللأندثيء،قبهيكنولماللةكان

وهذا،أزلثن!لومخلوقأ،كانلمادثيغققهكانلولأنهدثيء،قبلهيكونأنعقلأئتمؤر

عقلأإ.مشجل

،مخلوقسواهماوكلبالوحداية،المنفرذالأخذفهولئيء،مقةيكنولماللهوكان

لثيء.معهيكونأنئتقؤزفلابإرداته،اللهخققه

هوالله،مخلوق-بينهماوماوالأرضالسمواتفيالممثل-الوجودهذاوكل

وتعالى.سبحانهوإرادتهوقدرتهاللةبأفرالكونهذافؤجذ،وأوجذهخققهالذي

فزتأفعنأفأوتجذه،سجانهئريذهالحكمةالوجود،هذاخفقالحيهئماللهأراذ

لبحانه.لعط،ولاغثأولاتهوآيخففهولمماشقآ،فالط

الوجوبهذاعلىقزثثقدلثأ،يكونالم،العدممنوالأرفىالسمواتاللهخلق

ولاأرضولاعواثلههالش...لهلثريكلاوخذة،تعالىاللهإلآلمحهايسزمةفرة

ولاعرثنفيهالشبلجن،ولاإنسنولاملالكةولانار،ولاجنةولا،كواكبولائجوثم

هولأنه،وخذةاللهإلآالزميةالعرةهذهمدةيعلخولا،وخذهاللةإلافيهايسن،كرسي

وأرادها.قذزهاالذي

وؤضغ،الكريمالعطمعرلثةوخققدخانآ،وخققماء،قخلقالوجود،هذاخلقاللهأراذثم

ذلكأننعرفهماكلخققه،أينمنولا،م!تهولاالماءذلككميةنعردثولاالء،ذلكعلىعرلثه

ال!مواتخفتيوقل،الإنسانخفققليكانهذاوأنالىء،ذلكعلىكانعردثهوأن،مخلوقالىخ
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أتايريمئةفيؤآلأزضقآلئمغؤالتخقنآتذىؤفؤ!:سجانهقوئههذاعلىودليذرض،9وا

.17:اهرد(!لخاآغقىره!شرغؤ!ان

جعلوأنه،العظيمالعرثنخققوأنهالماء،خلقاللةأنعلىالكريمةالآيةهذه4تد

وابليالمحيطاتماغالماءبذلكئراذولاالماء"،علىعرلثه"وكانالماء:ذلكعلىعرلثه

قبلخيقعيهالرحمنعريثنكانالذيوالماخ،الأرضخفقبعدجاغالىءهذالأنوالأفار،

وخيلخاص،م!لطفيوؤضيغخامآ،خلقأخيقخاص،ماخفهووالأرفى،السمواتخفق

خاصة.بكيعهعليهالعرثن

عظمتهولاحجفيعلخلا،كريمعطيئوعردئهعلإ،التوىالعردثناللةخققولما

!ولهفهاالقرآية،بالآياتئابثعرليهعلىاللهوالخواء،وتعالىسبحانهخققهمنإلا

(5:اطه(آشتؤهـ!لغزشيىآغقىلزخقنآ!:!عالى

نعرلثلالفبفه،أثتهلاكللهلهئهلبحانه،بعظقهييقاشواكأوهو

وأتكيفبدونلهلهثئهعرلئه،علىاشواءهنشاهدولمشحانه،اللهنزلملاكالاكيمه،

اللهاسوىكي!لمألة:قنأجالتعدمامال!الإماتماللهورحتمتج!يم،أوتمليأوكأويلي

واجب،بهوالإيمان،معقولغرواليهط،مجهولذ!غالالتواغ:قوئهفكانالعرث!؟على

"إبدغةعهوالسؤاذ
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(2)

ا"يامستةفيوالأرضالسهواقخمل!

السمواتخفقأراذالماء،ذلكعلىعرلثهجعلثمعريثه،خققثم"ماة"،اللةخققبعدما

كما،8لأفررادلالاكلله،8يوحذسبحانهيريدهوما،وإيجاد!خفقهماإلىإرادئهخوخقث،والأرض

.182:أبى(!قيكونكنلضتفوكأنشتتاأزاذإذآأترةؤإتقا!:تعالىقاذ

آتذينأؤتضتر!:تعالىقاليهما،اللهفقملمتعقن،والأرفنالسمواثكانت

أقلآخثيلثتىءككآتقآءمنؤتجغقتاققتتقنتفقازتقاشاتتاؤآلأزضقآلسئقؤتأنكقروأ

013الأيخاء:1(!يويمنون

ايصلثن.المرتوقثنبينالفملوهوعك!ئه،والمق،والايطمالغمهو:والزتق

اللةإلايعلخولا،واحدةقطعةوكأفماميحمتن،كاتاأفمافيصريحةلهالآية

كاتاالتيالما؟ةاللهإلآيعلخلاكمامرتوختثن،مميينعليهماقفتتالتيالزمةالمزة

ذلك.غزأوثرابأولهمديثمأونجازأودخانهيهلاىلة،هذهفيوهماعيلأ

اللةإلايعلخولآمفمقين،قسمينلهمارابعغهما،عنوقمقهمااللهخقفماثم

وقعتقهما.خقفماومتىيه!

آيابعدةليذلكوورد،أيامسةفيوالأرضالسمواتخققأنهاللهأخبرناوقد

ؤقاأثايرسيتةفيتيتفقاؤقاؤآلأزضقلتل!تقؤآخققتاؤتقذ!:تعالىقولهمها،قرآية

138:اقلغولمج!!(ينضتتتا

والحيوية،اتطواستردا؟،الراحةإلىوالحاجةوالإعياء،ايدبئهوواللفودث

ويكون،والتعباللغوبيمس!هشاقبعمليأحدهميقوئمفعدما،المخلوقينصفاتمنوهذا

.إطوالثالعمليلمطودةلهشريخ،ونشاطهعالهتهاستعادةإلىمحتاجآ

مائميئةولاهذا،إلىيخابخلافإنهدثيء،كمئيهلشالذيالقوفيانلقأقا

والفعف.ابقعيىأعرافيمنالمخلوقينئميبئ

وأليكثرولش!للحفر،"ليؤهوالرثئم،أياملعةفيوالأرفىالسمواتاللةخقق

بالعدد.أيابملتةفهي،ايقريب

-19-
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ازها،مقلىويعلئمخققهاالذيهولأنهاللة،إلآيعقفهالامنهايومكلملىةلكن

تكونوقلى،السنينملايينأوآلالتالمرحلةهذهملىةتكونوقلى،مرحلةيوبمكليكؤنوقلى

وعشرونأربغاليويموطوذقصرة،أياقالأنقطعأ!المعروفةكأياماليسثلبهلأذلك،غتر

منذلكعلىترتثوماوالقمر،والأرضالشصيىحركةعنناتجةالأيائموهذه،ساعة

.والأرضالسمواتخفتيمنالاتهاءبعدكانكلهوهذاوالهار،الليليكعاقب

تعالى:قال،يومينفيالسطءوخقق،أيامأربعةفيالأرفنخلقأنهاللهأخبرناوقد

لغقجينآزثلك1دأنذاذالةرؤئخغفونيؤتتنفيالأزضقخقنلذكطيآتتكفرونمت!ئبأهـئل!

شؤآءأتايرأزتغةيىتقا1أقؤييقآؤقذزيخيهاؤتركقؤققامنزؤاسيىيخيها!ؤتجغل

أؤكزقاطؤعاآئتياؤيلأزضيىتهاققاكدخانؤهىآلمتقآءتىإآستؤيئتم!لل!آبيين

أضرقاشخآءكليفيؤأؤخىيؤتتنفيستقؤاتشتغققضتفن!طآبيينأتيتاقالتآ

113-9:)لهصدت(لغييص!آلغزيزآتقديرلكداؤجقطايقصتبيخلذتتاآآل!قآءؤزثثا

خفقهاقمئلثمفخغل،عالمأؤييخفقوهذا،يومنفيالأرفنخلقاللهن"ابالآيةئمزخ

سواء،أيامأربعةفيأقواقافيهاوقدرلهها،وباركفوثلأمنرواسي!يهاوجعلتفصيلأ:"ذلكبعد

".للسائلين

إلىئفافاناثن،يوقنفيأقواتهاوتقديزللأرضالمفملالخفقكانوقد

ذلكوبعذ،الآيةذكزثهاأيامأربعةالجموغلهكون،القاتمالمجملالخئقفيا!بقنايوتن

."يومينليكواتسعافقفهن1:عواتلتغمهاوجعل،يومينليالسطخخقق

خفقبينما،الامأربعةاسعرق-القغرة-الأرفىخفقأنلبظرواللافث

خفقهماأراذفلواللة،صحكمةعظيممنوهذافقط،يوقناستغرقالعطمةالشعالسموات

فيفيكونكن،له:يقوذلئيئأأراذإذافهووابون،ف!لابينأفزةلأنلقعل،لحظةفي

سبحانه.أراذكمالحظه
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(2)

الأرضوجهعلىالعياةتفظيم

ثكونأنلمجانةيثاخلأنه،للجاةوقئأهاتجفزها،الأرضاللهخلقبعدما

وبعمروئها.أجاءيسكنلأ،مسكونةمعمورة

ملايينمنواحلىةهيالتيالمجموعةهذهالشمشة،المجمومجةمنكوكطجعقها

يعلئملاوالذيوالأرفى،السماءبينالمقلا،الفسحالكونهذافيالجمةالجموعات

لبحانه.خققهالذيالعظيئمالزلبوإلآمجموعاتهعدذولامساخه

خلاله،منيسئرمدارأ،ال!ثمسيةالجموعةمنكوكبلكلالحيهغاللهجعل

يملخلابجثالمداركن،موقيهليمهاكوكبكلوؤضتغتسيرها،هائلةسرعةلهوجعل

يزيذلا،معتنعدبعلىدورافوتجزقبئعه،يأخزولاعيهتقذئملا،الموقعذلكإلآله

علها.للبةالأرضيهةهذاكلعه،ئثقمنولاعل!

علىبالجاةمالثزارتاطولهاتخبو،ولاتخمدلا،ناريةكتلةضياءال!ئمسناللهجعل

مية،سرعةوالأرفىوالقمرالشمسمنلكلوجعلكازل،وقذزهنورآ،القمزاللهوجعل،الأرض

ودورانهاالأرضيحركةعنوتقي!الأرفىعلىالجاةاسعرارأجليمنوذلكتثفعن،لاتزيذلا

الفموذالشميىحوذالأرفيىدورابعنوتبئمعاكين،اللهوجعلهطوالهار،اليلنفسهاحوذ

مجتةت!قخآلتلئفئمؤتياتة!:تعالىقالوملامخه.طبيغهمهافعليولكل،المعروفةالأربعة

آلغييصآتغنرينرتقديردالكلهايف!تقيزتخيرىؤآلشغ!نووضطيفونفمآلتقازقإدا

نأتهآيئتيىآلشغسنلآووآلمديمصغاذكآلعرخولنختىضتافيكقذزتهؤآتققر!

(4.-37:)بحى!!سجؤنلهقلثفيؤشلئلثقايىآشابنلتلاؤلآئققرآئذليك

اببسة،حجممنأكبرالءحجتموجعل،ويابسةماكأ:قسمينالأرفناللهوجعل

،توالمج!ابحاليمنايعاعذء!ائخازمعهاوتحمل،الأرضعلىقبالرياخوجعل

حيثيءكلالماءمنجعللأنهالماء،عيهاوأنزذايىبسة،الأرفىإلىالسطلتوساق

سبحانه.بحكمته

وتحركتفطربئللاالأرضئثوأوتادأ،رواسيابذالأرضفيوجعل

.!يعبالذينويمد
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والزروعالألثجاليأنوالحمحي!بهوأنجتالىء،منيثاكأماالأرفيعلىاللةوأمطز

المخلوقاتاللةوخلقابطر،محي!وأئمرتالموالع،محيففيالبهفةالظباتاللةوأوجذ،وابلأت

بعفهايهلو،وتتقاتلوتيشوتيهاثروتراوبخالأرفى،وجهعلىب!دتدوابآوجعقهاالماء،منالجة

تق!ثيىثنقمتهم!آءقن!آثةكألأ!لقؤآدفة!:تعالىلق.الأرضوجل!علىتسزوالجاةبعغآ،

إني!ثتآحتاآلئةيخلنأربقيغقىتضثيىثنؤمجتفمليتجقتنغقئتضتىثنؤيمتفمتطيهءغقئ

14الزر:هأ(!قلإدزلهثتىءشليغقىآلثه

علىالماء،منخلقتالجةالمخلوقاتكلأنعلىصريحةدلالةالآيةهذه4وتد

تمشيالتيوالطولي،أربععلىتمشيالتيكالجواناتوأجناسها،وفعاثلهاأصنالههااختلالت

العجب.الأعاكوعاتيم،!طبعلىتمشيالتيوالزواحفليجلن،على

تجغلآتذى!:تعالى!لالأرفى،وخهعلىذلكبعذالحياةلتكونوتجهيزهةصهذاكل

لكمقيزفالتقرالتآمجنبهءقأخربختآءل!ثآءآيمنؤأنركيتآءل!ثثآةؤآيخراشاآلأزضقلكئم

122:البقرةا(تغقموتؤأنتمأنذاذايقهتخغلوأقلآ

منابهلأ.ليوتمشيعيهايعيثنله،ولتخرهاللإنسانالأرفناللهذئلولذلك

ززقهءينؤ!فوأضتايهيقافيقآتشئوأئولأدآلأزضقتكئمتجغلتذىآفؤ!:تعالىلال

511:الملكا(!لئشئوزآتئهقيما
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نورلهقأؤخملقهمالملائكةطبيعة

يعلغلاالذيالكبير،الوجودهذامنمامكانفيوجعتهماوانر،الجنةاللهخلق

شحانه.الطلمينربلىإلآشتهولاحخمه

قموزها،عطمةبسلأيها،وامعةوأفازها،وثمازمهماألثجازهالهةطة،والجة

سبحانه.اللهإلأتعلمهلاوحشهاوروعهاو!اؤهاوجمائها

وجعللمبحانه،خالف!إلآحرارفيعقئملاقأخخة،مشتعلةموقذةفبماثهاابازأما

!وعذابوعقابجزاءدازانزوجعل،ونيموجزاءثوا!بداليالجنة

والإئس.،والجنالملالكة،:اثلاثةالطقلةالمخلوقاتاللهخققذلكبعد

وخلقالنور،منالملالكةوخلق..الإنسخققثم،الجنخققثمالملالكة،اللهخلق

الطين.منالإنسانوخلقانر،منالجن

اللةرسوذقاذقاتث،عهااللهرضيعائشةعن(2996آبرقم:مسلمروى

آدئموخيقنار،منمارجمنابنوخيقنور،منالملالكةخيقت":وسلمعيهاللهملى

.1،0.مكلؤمي!كا

ولا.إيهوترتاخبه،وتانسنالنهس،تحبه،مازكمفيغلثفالثلط!والوز

عنولالهيقه،عنلاوأملإ،عنلاالملالكة،منهاللهخلقالذيالتورعندثيئأئعرلث

عيهاللةصلىاللهرسوذأخترناكما!نقولذلك،عنئخبزنالماللةلأنفه،خفقهمكيفية

لبحانه.العجالخالقاللةإلىذلكتفاصيلونتركنور"،منالله"خققهم-وسلم

منيققونلا،8ولثكر8وذكروعباديهاللةلهاعةعلىقفطورونوهم"ققك".جمغ"و"الملالكة

ؤأقييكصأنفستكوئوأاضئوأةلذينآتأئها):تعالىقالكما،البدةعنيفرونولا،الطعة

أقرفتمقآآدثهتغصئونلأشيذاديخلآظققبكةغقتقاؤآلجخازةآلئاس!ؤئوذقاتازا

التحريم:161(!ئؤترلنقاؤيقغفون

(20الأنباء:(!تقترونلآلئقازؤآلتلآئستثخون!:تعالىقالوكط

لط!والنوزالنور،منمخلوقونلأفممعمية،أوب!ئذأفيالملالكةيرتكبئولا

وايوبة،بايهدةعليهايقفونلاثمومنالمعاعي،هواجسنهمقجسنفلا،باركإيجابي9
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يخفقةعابلىونلأفم،أعمالهمعلىئحالتبرنلاثمومن،والجنكالإنيىمكففينغروهم

.معاناةأوخهدأذلكفييئذلونلاوشجئة،

بعفتهمجعلكماوتزتها،وتثظبملأالجةعلىمشرفينالملالكةبعفناللهوجعل

الديا،فيالاسعلىخزاسآبعقهموجعللهها،الكظرتعذيبعلىفشثرفين،8لكر"زباية

.الأرضعلىخاصةبمهماتبعقهموكف!

والروخالفذس،الروخهوالذي،السلامعل!جبريلوألهغئهمالملالكةوإمائم

.والسلامالعلاةعلهماللةيل!لرإلىالوخييخمل،ورسلهاللةبينالواسطةوهو،الأمين

خازنومالذالجة،خازنورضوانوإدعرافيل،ميهائيل:عهمعرلهناالذينالملالكةومن

.رنا

ويفلونلها،يطررنأبخحةلهموجعلوأجسايهم،أبدانهمفيضخامأالملالكةاللهوخلق

زسئلأتققبكةآتجامجليؤآلأزضيىلسثقؤتآقاطيريقهتخقذآ!:تعالىقال.والأرضالسطءصبين

قدلز!(شتىءكليغقئآدتهتمثتآء؟إنتاآلخلقفييزيذؤزتغؤئقثضتتىأتجيخهأؤيى

11افاطر:
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الثارمق)!كفقهمالبقطبيعة

ذلكعلىودذنار،منمارجمنمخلوقونوهم،الإنسقلالجناللهخلق

قاذالذي،وسلمعليهاللةملىاللةرسوليحديثسخفناأنشقوقد،والحديثالقرآن

.،،رانمنماربخمنابنوختق:االهه

عتقصتتنيحنآلإنستنخققتاؤتقذ!:تعالىقولهالإنسقبلخلقواالجنأنعلىوالدليل

127-26:رححلاآلستموس!!اتاريمنقتلمجنخققتةؤآلخآن+ض!منود!خق!ئن

.الإنسانقيابناللهخلقأيقبل".منخلقاهوالجان11:قولةالآيةفيواقهد

ن!تنآفي!خقق:تعالىقولهبدلل،خالعةناليمنوليسنار،منمارحمناتجناللهوخلق

(1-ه41:الرحمنا(يتاليئنئالي!يمنتثآنآؤخفق،ضجنقخاركآصنقصنليين

المخيطاتليلهثهوانليوماربخ،الحرارةلثديدة،اىزةائزهيال!مئمويموناز

المخلط.والمريفي،الحفطهوالمربخلأنبدخانها،

لهوثهويكون،الجرقالئيءمناببثضتوؤهايحربخفإنهانرتشتعلعدما

فيالمشعلةاتزثم،الأسفلفيالمجرنالشي:ثلائةأجزاءفهيحاز،كث!أسود،ذخان

منها.المتصاعذ،بانرالمعلالدخانثم،الؤلتط

مترخ!ك،1نارامن"مارجمنخيقواوإنمافقط،انليمنئخلقوالماتجنإن

.القرآنبذلك

مشتلةحازةواتزاتر،منايصعذاىز،الكث!الأسوذالدخانهووالماربخ

ايملالدخانمنجزءأؤذوأخذانر،منجزءآخزأخذالجنخلقأراذلمااللةأنأفي

ععران:الجنفياتجمعولهذا،الجنعالممنجىأولمنهماوخققمعأ،وقزتجهمابها،

حازة.نارئةطبيعةالجنلهيعةفجاءثاىز،الاركبالفعز:الأول

البهيف.الأسوذالدلمخانيفرزهالذيوالالتار،الخظءعمز:اكفي

ونشالههاحرازقااترمنأخذواالععزئن،بينجامعةالجنطيةفكانت

خثقه.وايخقيايترهخاناللىمنوأخذواوالثقالها،
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وبخودهالشطانعنتعالىقاليروتا،همبينماالديا،فيطبيعيةرؤيةتراهملانحنولهذا

تنزيخآتحهثنأتؤتكمأخربخكخآآلشتتطنتقيتتضئملآءاذتميتيى!:الجنمن

إتاتجغلتاترؤتفتملآخيثيمنؤقييفهرفؤترلبهتمإئهرآقهت)ءؤتسلئرتفقايتاشفقاغتهقا

1:127"!عرافا؟!يؤيمنونلآيفذينأؤييآءلشتيطينآ

لأنتمامأ،علهميطبقالالئموهذا،"اخ11الخفقهذادئميالطية8هذولأخل

المرةإذا.اليلعيهتجن:تقول.والتفطيةوالاختفاغالاستتازهو:اللفةفيالجنماذةمعنى

الدنيا،فيتراهافلآعوننا،عنمحجوبةلأفخة:اتجئةوشميت،بظلامهوتفه8وغق

امه،زحميستزهواتجنينالنظر،عنمحجوبئمستوزلأنهبذلكلئمي،القلبهوواتجنان

اىرخ.منانئييراهفلا

وائخقي.الالتارعلىقدرةعندهمعيوتا،عنمحجوبونلأفمتجأالجنولئمي

اتجة،فيكالثمالحهمال!لح،والعمليبالإيمالطفطالون،كالإنسقكففونالجنوهؤلاء

تعريفعنمخبرآتعالىقال،كافرونوجن،مؤمونجن:فريقانهمولذلكانر،فيفقذبئوعاصيهم

زضتذاتخزؤأقأؤلدأشقتمققنآتقنيطونؤيمتاآلممتيخون:!ؤآتايمئابأنفسهمالجن

(9-ه1،:الجن1(!يخقئضخط!انوأقكالقنيطونآؤأثا!

.ال!فرونالظلمونهموالقاسطون
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(6)

والشيطانوالبقإبليس

اللهوأخبرنانار،منمارجمنخققهموأنه،الإنسقبلاتجنخققاللةأنعرقا

مأمورآ!نأنهبدليليالملالكة،معالجةفيكانوأنهآدم،قلمخلوقأكانإبقشأن

الئبلهين.عداوةمناللهوحذزنالثطان،بأنهاللهووصتقه،لآدمبالسجود

وإبليسالجن:ابلائةالتس!تهذهبينالفرنتجتنأنمنهنائذولا

معايها.بينويخلطونيها،الميرفييخطوناكل!يمنبهرآلأن،والشبلهين

وهمنار،منمارحمناللةخققهمالذينللإن!،المظبلافىع!الطتئمهمالجن

.كافرونقاسطونوجن،مؤمونجن:قسمان

آستخذوأيلغلآبكةئلتاؤإذ!:تعالىقالجث،القرآنبخعنالجنمنفهوإبي!نأقا

يمنءآ!يؤأؤذفيثتهزأقتتجذوتصزئهءأقيرغنققستنلجنآينكانإتيي!نإلأقستخذؤأذتملأ

15.:الكهفأ!ءتذ!للظيمينيئسقغدؤلكتمؤفتمدوفي

وهذا!لآدمبالسجودالأمرثهلهلأنهالملالكة،منإبليسأنخطأبعفهموفن

منكانإبليى"إلااللة:قا!فإذا،القرآنصريحمعيقارفىلأنهمردود،وكلائمبالهلظن

الملالكة.منأنهيزعمأنذلكبعدلمسلميجوزلافإنه،"الجن

علىمفطورينالملالكةخققاللةلأناللة،عمىلماالملالكةمنإبيسكانولو

أمرهممااللهيعمون"لا:يقولتعالىواللهمععة،منهمتمدرأنويشجل،فطرةالطعة

.،،يؤمرونماويفعلون

القالماذةنار،منمخلونبأنهمتزخأنهمعالنور،منمخلوقأن!لالملالكةمنكانولو

يمنحلعىضتةختزأتأقاكأقرئكإذتمتخذآلأضتغكقاقاك!:ا"تعالىقال،الجنمهاخلق

211:الأعرات1(!طننمنوخلع!صنار

وهذ8،منفأوجنسأولشخمبىاكأويسموموف،علىئطققومث!فإنهالمئطانأما

لأنهكافر،كلعلىئاللقالومئ!وهذا،اللهطعةعناتعذأي"لئطن"،منمشفة"الثطان"الكلمة

لتتتطنآإن!:تعالىقالللمؤمين،عدورف!لاالشطانوهذا،رحمهعنمتعداللة،علىكمرد

(6:أفاطر!!لثييرآأضخبيمنيتكوئوأجرتهوتذغوأإتقاؤاغذوةقآتجذؤتكوغذ
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لأن،الجنعا!منأوالإنميعا!منالكظر،كلعلىيطلقوصئ!والشبطين

بكفرهم.اللةرحمةعناتعدواالثبطينهؤلاء

ثلائة:أمنالث"طينبث!لا"أنوالخلاصة

وقائذهم.لهينالشبإمائموهوممرد،عاعبىكافرأوللأنه،لثيطمانأوذإبلش!::الأو!

تخشئرفصؤتؤء!:تعالىقال،الإنسمنأتاعهمأغؤؤاالذينالكفر،الجن:اكفي

آستتقتغزثتانسيآقيثنآؤي!آؤهمؤقاكنسيآفيآشتكترئوضنقل!لجنآتقغشترتجميغا

آلئةلمآءتاإلأيخيهآخيلإينقتؤلبهتملئازآلهاكتتأأخفتلذك!آأتجقتاؤتقغتآيتغفيىتغضتا

11:8211/لأنعام!خجيوغي!ضبمثكزإن

ومهماديه،كانمهمالثطان،الإن!يىعالممنكافرفكلالكظر،ايلإنس:اثالث

كافر.يثطانفهومسلمأليس!أنهلهما،8كفردببكان

تجتحقالكؤشدا!:تعالىقال،لثيالهينليالكفوالجنالإنسعلىالقرآنألهلقوقد

ؤتؤغروزاآتقؤليزخرتتغفيىتىإتغفئفتميوحىؤآلجتننميآقيشتيطينغذؤاتبثيلكلي

2111:الأنعام1!!ؤتا+يقتروتقذزفتمقغلوةقارئكشتآء

معالجةفيفنغئمالآخرةفيوهولئه،مطفيلأنهيثطانآ،ئسىلاالمؤمنوالجني

المؤمن.الإنسي
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الأرضفيالقهكليفةالإنسان

العقلاء،المخلوقينمنثالثصنفأيخلقأنوأراد،الجنوخققالملالكة،اللهخلق

ويعفروها.الأرضلشكنوا

يخاجتعميرهالأن،الأرضلعميرفقيئينغزالملائكةأنيعلغوتعالىلبحانهإنه

اقماثموعندهاوالسطرة،والتمكنليملكمحةوعدها،ونوازعرنجاثعدهانفوسإلى

والمتدابموايحذيالمواجهةعلىقدرةوعدها،والايهسابوا.لسعيوالكلابالعملي

لثيءعدمملشالملائكةوإنالديا،نحؤبهاتتوخةوغرائزلثهواثولههاوالاخلاف،

لهها.والالمتخلافالأرفيىلقميرفهيئنغيرهمولهذاذلك،من

لاميهعة،أجساقهموجعلطعته،علىوقطزهملبادته،الملائكةاللهخققلقد

ولا،يتناسلونولايرؤجونفلا،الشهواتفيعدهمرغبةولايثراب،أولهطمإلىتحتابخ

ألوثة.أوبذكور؟يوصفون

بقميرهاعدهماقماتمولاعيها،والحرصوتمليههاللدياعدهمتؤخةولا

لثيءئ!ثغفهملالأنهعبها،والاخالللصرالحعدهمايتعداذولاوالئغاليها،وإعلاحها

العليئالحكيخاللةوإنالأرفىليللاسخلافققئينغئرهملذلك،وعبادتهالئل!ذكرعن

ذلك.يعلئم

أشجازهاولهها،وجافمافهافعها،الخيفةلاسقاليالأرفناللههيأوقد

وئدئرها.وئعلحهاتففزهاقنتطزوهيودوابها،جوانائهاوفيهاوثمازها،

عنمشوفحينفسألوهيشخلفه،أنقبل،الخليفةاشخلالههعنالملائكةاللهأخبرولقد

فيتجاعلإئىللقلآبكةزئكقاكؤإد!:تعالىقال.علمهإلىسبحانهفأحالذلك،منالحكمة

تحضدكئستئحؤنخنآلدتآءكم!يؤيخيقائقميدقنيخيقاأتخغلقائوأخييقةآلأزضيى

130:العرةا(!تغقخونلآقاأغقئمإئىأنقالكؤئقدش

.الإنسانوواخدهم"الإنسن"،مهمواكثالم!هذاكان

ظاهزعليه4يدماهذالأن،الأرضفيدثهخليفةليكونتصلخالذيهوالإنسان

."الأرضفياللهخيفة"الإنسان:قونمنمانعولا،"خيفةالأرضفيجاعلإفي":الآية
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وألمن؟خيفةأفالآيةتذكرفلمففذة،غيرئالققةالآيةفي"خليفة"وجاخث

قن؟غنخيفة

عيهاللةعلىللبيالمرفوعةالمجحةالأحاديثليولا-القرآنفييرذولم

كانوااتجنوأن،للجنخيفةالأرفنفيمازالإنسانأنئمرخمريغنم!-وسلم

فيافسيذ،ومعاركوصراعاثحرولثبينهموقغ!توأنه،الإنسانقلالأرفنيسكنون

إسلامأ،معملىةغرأقواذذلكمنورذماوكلماء،اللىفيهاويئفك!ثبسيها،الأرض

والإسرائييات.الوضعرائحةمهاوتدو

وأمره!ها،اسخقفهاللةوأن،الأرضسكنقنأؤذهوالإنسانأندرجغلذلك

ها.رعما!ب

الخلافةمعئلأن،أرففياللةخلمةبأنهالإنسانؤعئ!متغالاتجاليبهذا

قائثمسبحانهواللهالمسخقف،لتكريموإما،ليبتهوإما،لموتهإقاالغير،عنالابةهواللغةفي

خليفةالإنسانجعلولكهخالهة،عيهتخفىلاعلمآ،لثيءبكلأحاطقلىلثيء،كلعلى

لذلك.يحابخلالبحانهأنهمعله،تكريمأالأرفيىفيله
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الناهمأتفاوقسبب

وطباعهمألوانهمفيواكتلافهم

قويةالعلةيكونالأرفى،ترابمنخلقهولذلك،الأرضفيخيفةطلا!نإلاجعلاللهأراذ

هذاوعلى،الأرضمنجزءصكياتهدخللأنه،الأرضوبينيةمخققأوالوافقالأرفى،وبينية

(5:هأطه(جإل!رخأتازةئخرخكتمؤيحتقائييذشتمؤيخيهاخققتبهتميحتقا!:تعالىقوئه

ولهقه،،لونهفيمعاوتأ،محيصالأرفيترابئيكونأنلبحاتهالحيهئماللهوشاكأ

فهاك...روالصالزروعأنوالحمحيفإتاجفيوتتكاول،وتاسقالأرفيىبقاغلوافق

ترابئوهناك..رمادقيترالثوهاكأيض،ترابئوهاكألود،ترابئوهاكأحمر،ترالث

..جامد.صئذقاممبىترالثوهاكلين،ترابئوهاك،متفبخزنترالثوهاك،لتهل

مختل!لههاتمل،الأرضترالبمنقضةأخذ،الخليفةالإنسانخلقاللهأراذول

وخملألمه.ايرالبألوالط

عنعه،اللةرضيالألئعرفيموسىأبيعن(5693)برقم:داودأبوروى

حمعمنققهاقبفة،منآدتمخلقتعالىاللة"إن:قالوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

ذلك،وبينوالأسود،والأبفنالأحمزمهمفجاغ،الأرضقذرعلىآدمبنوفجاكأ،الأرض

."اذلكوبين،والثيبوابخثوالحزنوالسهل

واخلافاتس،ألواناخلالتأدبا!بعنوسلمعيهاللةصلىاللةرسوذيخبرنا

وسجاياهم.لهبائعهم

آدم،أباهممهاللهخلقالذيايراب،ألواناخلالثهوذلكليالسبتإن

والألمود،والأبفيىالأحمرايراب،ألوانمحي!ضتقثآدتممهاخققالتيالترالبفقبفة

للأبخاء،الآباءمنتعل،ورائية"جات"إلىالمخلفةالرالبألوانوتخؤلثذلك،وغر

لوتهإنسابكلوأعطىبهم،الخاصلوتهمالأرفيمنإقيمسكابكلالحكيغاللةوأعطى

ألوانأثايئموهاكسوداء،ل!فاألوانأقايثمفهاكلبحانه،بحكقل!لهاختارةالذي

وهكذا.ئتئة،واخرى،حمراءواخرىيفاء،س!يها

وجعل،لويهاختياليفيإنسالطلأفيإرادةولا،لوتهأنسابلكلاختازالذيهوالحيهخاللهإن

ءاتته!ؤيحن!:تعالىقال.وقدر!هووحدايهعظقهعلىآيةوألوايهمانليىألسنةاخلالهتالله
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للعلمس!لأتتدالكفيإنؤألؤايخضمت!ضلأؤآخيق!ؤآلأزضيىآلس!ضؤالتخقن

(32:مولراأ

للونه:الإنسانيفضللا

العاضلأساشيكونأنتملخفلاجاته،فياللآإرالإكبالجانمبمنالإنسالطلونأنلهالما

إنما،اخيارهعلىلهمقدرةولافيه،لهمدخللاءب!ثياناشيماضلأنيجوزلالأنهالبشر،بنيبين

الصلحوالعملالإيمانوهو،وسيهمهموجهليهماخاليعلىيقوئمجانبفيويتفاضلونيعاوتون

شئغوتاؤتجغقتبهصؤأئتىدشيرخققتبهصثنإتاآلتاشتأئها!:تعالىقالولهذا،والعوى

(31:الحجرات1!زخبيزغييئملقةآإنآتقنكتمآلئةأشرضكومجنذإنيتغازفوأوقتآبل

واخقزثأفرادها،لونففمتل!ث،اللونالظضلأساشجعقثامثمضئثوكم

لقد.فعئلت..صورهبأبشعالعنمري""التميزضذهمومارت،آخرينأفراليألوان

،أفرادهئقؤنالذيهوالأحمزالفونلأن،سواهماعلىالآرقيالجن!نألمايافي"انزية"ا

لذن!بلا،بلادهمفيالسوذواخقروا،غيرهعلىالانجلوسكوفيالجنسنالأمريكانوققل

أسود.لوتهملأنإلا

كانواكذلك،الترابألوالطاختلالتب!شبألوافمفيمحيفينالاشكانوكما

.إالأرفىترالبلهيةاخلافبشبوشخصيانهم،!ئعهمفييخلفين

أحسنوثمزا!ء،وتتشربئ،والزرعالحرثمعتعاغل،لةسهلةتربةهناك

الماء،اشقاذئحسنولا،المحاريثتدخلهاتكاذلا،جامدةصلدةقاسيةتربةوهناكالطر،

لشيء.تصلخولا،والظتالذوزتخفنولا

وئؤلف،تال!بالثة،هالئةهيتة،سهلةنفولمنفهاكمعاوتة،الفوسو!ئغ

نفوشوهاكمعها،باكملوتانسنمعها،وتسعذإليها،ترتاخ،والحيويةالاتسامةدائمة

والتطمللظغهاوتكرةمها،تفزعخر،منفذثكاتما،جامدةعابسة،تعيسةباشة

الاسنخلفهوفيولهيقلأ،ألوانهافيضفاوتةالربةخفقهفيالخبير،الحكييمولبحانمعها..

وحدانيته.علىالآياتأوضحمنوهذاوطائجهم،ألوافمفيمحيفينمتفاوتين

-24-http://www.al-maktabeh.com



(9)

ترابفىآدمكلق

محيف،الأرضترالبمناللهخققةالشر،منمخلوقأؤذلأنهاتجشر،أبوالسلامعيهآدئم

يمنخققهرءاذتمكختليآلتهجنذجيستىضتلإث!:تعالىقال"آذم".وشقاة،توالعظالألوان

(95:عمراند(1(!قيكونكنتةرذئفقائرا!ب

فهوالعرية،اللغةفيمعنىعنلهتجثلا،أعجميعلبماسغ"آدتم"أنوالراجغ

آدمبعذالعربجزيرةلثبهفيخيقواالعريةباللغةالمتكفمينالعرلتلأنم!ئقأ،عرتألش

السنين.-ملاصلنأو-بآلافالسلامعل!

!يه،الروعتفخقلآدتمخفقبهاقزالتيالمراحليعنلبحانهاللهأخبرناوقد

يابسيلهولبإلىثمطين،إلىترا!بمن،ايرابتعرمراحلهيوهذهخأ،إنسانأوجعله

جامد.

ء!ابيخلطةثم،ابتايرالتذخ"ايلهإنه"لهوبة"يصنغأنالإنسانئرئدمافعدقا

لهيهونويقسو،ويشذتج!حتى-انرفيئديخلةأو-الشمسفييفعةثملهينأ،فيعير

كالحجر.قاسيةصلدةطوبة

.السلامعيهآدئمقزتقريبأالمراحليبهذه

ألوابكللهيهاثمقهمث،الأرضترالبمنقبضةأخذبأن،ترابمناللهخققهفقد

ئا.كماالرابوصفات

لاكما،الرايةالقبفةتلكاخذثالأرضبقالحمنبقعةأكنمنندريولا

لأنذلكندريلاالجة،إلىلهاضغذيهفثمأخذها،يه!ولاأخذها،الذيقنندري

تلكنعردتأنئمكنولا،الغيبعا!منآدمأبيناخفتيوتفاملعه،ئخبرنالماللة

عليهاللةصلىاللةلو!لرحديثمنمتغماأو،القرآنآياتخلاليمنإلأالتظميل

وسلم.

!ئئراب!ئنخققكمآقءاتتلإءؤيمن!:تعالىقولةترالبمنخلقهاللهأنعلىوالديل

021:الررم1!!وتتنتمترتشتزنئصآذآإ
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لكن،والتاسلالزواجلهريقعنمخلوقونوهمآدم،لنيالآيةفيوالخطابئ
فهم،ترابمنمخلونأباهمأنوبما،السلامعليهآدمأيهمعلىيطبقماعيهميطق

.ترابمنمخلوقونأيفأ

تتلإث!:تعالىقال،ترابمنخلقالسلامعل!آدمأنعلىالقرآنونمن

(95عمرادةل11!!قيكونكنقهتفقاكترا!بيمنخققةرءاذتمكقتليآلئهمجنذمجيستى

داودأبووروى.السلامعيهآدمعلىتعوذ"خققها"قولهفي"افاء""بهوالمفعوذ

":قالوسلعليهاللةعلىاللةرسولعنعه،اللهرضيهريرةأبيعن!59؟6أبرقم:

.،،ترابمنوآدئمآدم،بخوأتم
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المهلم!الإدالطينلهقآفىملقثال

فالثهاهـبقة،الآيةوبينهذابينتعازصولا"لهين"،منآدمختقأنهاللهأخبرنا

تمتزاخينإتىيلققبكةزئكقاذإذ!:تعالىقالطيأ.فمازءبالىايرالببمزجأقز

171أص:(+طيزفن

الرابئفرأىويتعخب،آدمخفتيمراحليرى،الجنةفيموجودأإبيسنكانوقد

كانلآدتم،سجودهعديمب!بسعنذلكبعذاللهسأتهلماولذلكطيئما.فمازءبالىخبللى

دإتتخذآيلأقتغكتاقاك!:تعالىفلطين،منمخلونآدتملأنآدم،منخثرأنهجوابة

112:الأعرافا(!طيزيمنؤحلعهوتاريمنخققتتينىئتةختزأتأقاكأشرئلث

ئنأمخقعاأشذأفتمقآستتقيتهتم!:تعالىفولةهي،اخرىآيهفي"الازبئ"الطينوهذا

911:المافاتا!يملأزبطننمجنخلقنهمإتاخلقنآ

الثخين.الشديذالمماشذ،الثوتلثديذانبثهوواللازبئ

ببض،بعفهالطينخثطزادواجثالزخو،الطينعنناتفياللازبئوالطين

وتشه.يجمدهتمهدأكثيفأ،غليظألإزبأفأصبغ

زئكقالقيإد!:تعالىقالقم!ئون،خقأمنملصليمنآدتمخققأنهاللهوأخبرنا

الحجر:82(1!!ضمم!نهودطحم!ثنص!لصنليفنبمنراخلىإيىيلملبكه

الصوثوهيالململة،منمشقلأنهايىبس،الجالتالطينهووالصل!ذ

المسمار،صل:وئقالصتؤتأ،ئخربخفإنهايىبس،الشيءفيالمسمازأدخقتفإذاالشديد،

صوتأ.أخرخ:أي

ضوتأ.ئخربخفإنهعليهضرثتأو.تقرتهإذالأنكل!لعاببسنوالطين

الأسوذالطينهوالمسنون!الحماالمقيز،هونوئ!ملاوالأسود،الطينهووالحط

المغير.

تجفأنإلىالقينمااللازبئالطينئركجثاللآزب،الطينمرحلةبعذ،تالةمرحلةوهذه

نقرةعيهلقزفإذاصل!لأ،جافآيابسأمازتجفافهازداذولمامقير،أسودطينإلىخحؤ!ويش،
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تعالى:قولهفيهذاوجاخبالفتر،ذلكفيلثئئةغايهاويوشهجفافهوصوليوبعذ،موتمهخربخ

(01:الرصا(!لقخاركآصتلصتتنيمنن!ن!لآخقن!

خاع!نوغيؤخذث!يح،الطينمنالمصنوعةوالآيةوالأباريقالجرازهيزوالفض

فيمهوئستفاذ،ويقوىوي!ثتمافيتماسذباتر،وئخزنبالماء،وئجبل،الرابمن

المزلية.الالتعمالات

ولثذته.وتماسيههلقوتهبالفترذالملصولئبة

علىتمزفعدما"اقفخزا"،وهو،روالفتالإنساببينآخزلثهوخةوهاك

لش!فارغةأنهامعصوتها،بغفؤتمخزوكأفا،عالطموتأ"ئقؤث"فإنهاالفخارمنتجز؟

لثيء.فيها

منفقيرآيكونوقدوالزفو،والاذعاءوالماهاة،الظخرعلىحريعنوالإنسان

وتذعي،ويتباهىيعاخزولكئهوالالزام،والموىوالفضلوالمعرفةوالحفقالعليممقؤمات

.إفخورأفخالأمتفشأصوتهويرفغ،ويجال

أصثفهشةولهذا،المختالوالإنسابوالفخرالفخاليبينوثعةفالملة

كمالفظر".صلصال"منبالقخار:

:آدمكلقفىأخمبرقالتيالآياقبينالتوفي!

السلامعليهآدتمأبياخفقعنتحدثثالتيالآياتبينتعارفىلاأنهرأيناوهكذا

خففه.لهاقزالتيالمراحليمنمرحلهعنآيةكلأخبرثوإنما،لههالروعنفنيقي

انية،المرحلةعناخرىآيةوأخبرث،ئرابمنخفقهمرحلةعنآيةفأخبرث

رابعةآيةوأخبرت،لازبلهينمنخلقهمرحلةعنثالثةآيةوأخبرثطين،منخلفهوهي

منخثقهمرحلةعنخامسةآيةوأخبرثمشون،حمأمنصلماليمنخلقهمرحلةعن

كالفضر.صلصالي

تجمعة،لههاوابظر،المراحلهذهعنتخدثالتيايفرقةالآياتجمعمنئذولا

دلالها.التخراجوحسنفهمها،لحسن

لاكما،فةةأوحقبةهيوهل،مرحلةلكلالزمنيةالفترةةوحلىاللهإلآتعلخولا

كالففر،والصلصل،اللازبالطينهذاعلىجرثالتيالطورمظاهزاللةإلايعلغ

الذيفهو،اخرىإلىمرحلهمنيففهالذيهوتعالىاللهوكانلهه،التيايظكلوعوامل

المراكل.هذهبينونققةالقذم،منوأوجدهخققه
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آدملقنالفهعفيكتشفإبليس

لهين،إلىايرا!بتحويلثم،ترابمنخلفة:الخمسةبالمراكلآدتمخلققزبعدما

تحوفيثممسون،حمأمنصلصالإلىاللازبالطينتحويلثم،لازبلهينإلىالطينتحويلثم

.روحبدودطوتجستدأفخ!ئمأ،"ا"تمالأآدممازكالفتر؟يل!لصإلىالمل!لذلك

ؤتقذ!عها:تعالىقاللهه،الروحلنفختمهيدآالتموير""امرحلةهيالمرحلة8وهذ

فنتضتكنإتيينإلأقمتخذؤألأذتمآشخذوأيلغقبكةئقتائتمصتؤزتبهتمئتمحظقت!تم

(11:الأعراف1(!لشجدل!آ

عيهآدتمأبهموتعويرخفتيعنلههاوالحديثآدم،لنيالآيةفيالخطالث

على4يدالذي"ثتم"،العطفبحرفالخلقمرحلةعلىالمويرمرحلةغط!وقد،السلام

المرحلتن.بينالزصيوالبدالئراخي،

وتسوشه:آدمتصولر

الطينمنآدتماللهخلقفلمامجستم،مادكبتصويزالآيةفيالمذكوزوالموير

الجسمأجهزةلهجعلبأن،اللهضؤزهكالفضر،مشونحمأمنصلمالأوصازاللازب

الدثنالفليلهذااللهجعل،فيهالروحلفختمهيدأ،لهةوابىالظام!رة،المعروفةالبشركن

والظهزالجذغلهوجعل،والأنفوالفيموا؟ذنيناليينمنلههبما،والرأسوالرجين

،والأعصابوالشرايينوالأوردةوالأمعاء،والمعدة،والرئتينالقل!تلههوجعل،والطن

.حياةفيهالشجامدةأجهزةلكنهاذلك،وغذ

إكما!شكةك!زقال!!ؤ!:تعالىقال.أخرىآيهفي"تسوية"خث!جلاالتمويزوهذا

لهرققعوأزوحىمنييهؤتقخثرشوتئةقإدا!ض!ئودطخق!فنصتلصتتنثنتشتزاخيق

921:الحجر1(ووينصجلإ

وتجهيزها،الجسمأجهزةمحيفإنشاءعلىوتقوئمالتموير،بمعنىهاوالتموية

لهها.الروعنفخبعد،للعملوقها

لهامحتى،ذرتهمنواحليلكليجريلههالروعنففيقلتمويرمنلآدمجرىوما

تمالأالماديةصورئهلهجاغثظهرآ،خارجيآكانآدمتمويزأنالتمويرين،بينوالفرنا!عة،

اللهقاذولذلكجدأ،ممغرةالمورةوتكون،الرحمداخليكونفإنهذرتهتمويزأمابهرأ،بحسئمآ
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خققكتذىآت!ريص!آبرئلثغركتانمنآقيتأثقا!:آدمذريةمنإنسابلكل

الالفطار:181(يمزشبتكضتآءتاصموزةأقييى!لكقغذق!تؤلنث

البنة:فاملقىدقثالآدم

آدتمتماذوبقي،تصويرهقلاللةخققهاالتي،الجنةفيوتمويزةآدتمخلقكان

دهمبحانه.اللةإلايعفمهالازمةخرةالجةفيملقى

الدايةكانتالتي،الأولىالحلقةعنوسلمعل!اللةصلىاللةرسوذأخبرناوقد

.الأرحامفيتهأجسايمتريمبئمهائليأوالتيالمصؤر،آدتمجبسدتريهبفي

رضىهريرةأبيعنا2955:أبرعومسلم148؟4أبرقم:ريالبضروى

غخبئإلاايراب،يهفةآدتمبنيكلا":قالوسلمعليهاللةصلىاللةرسولعنعهاللة

."ئزكبومه،خلقكه،الذتب

واحدأ،غالمأإلآتبهى،إلآلثيكأالإنسانمنولش":للحديثآخزلفظوفي

."ةم!لايوتمالخلقئزفيئمومه،الذنبغخبئوهو

أصفزوهوالطهر،أسفليمن،الفقريالعمودفقراتآخزهوالذتبوغخث

"العمفص".باسمومعروق،الفقراتتلك

بعذتصويزةواكملتسوئه،تمتثمالذتب،غخبمنآدمخلقبدايةكانتلقد

وبنيه.آدم،إنسانكليشملعالموهذا،"اخيق"مهيقوذ:الحديثلأن،ذلك

تلكإلآترابآ،ويميرلهه،لثيكليبىقبر؟،فيويوفتغ،الإنسانيموثوعدما

يحوتممهاالخفقلزك!ثتبى،لاأنلثاكأاللةفإنالغعفص"،"االطهرأشليفيالمفرةالفقرة

.انسبدثي!ئاخعندما،ةم!لا

:آدملقثالنييفكرإبليس

حمأمنوصلصالأولهيا،تراآدم،خلقمراحليرىوكان،الجنةليإبيسنكان

مه!فعجت،الجةفيممذدأمجسمأتمثالأالآنتراةهووها،مسنون

اللةرسولعنعه،اللةرضيمالكبنأنسعن!9269:أبرقممسلمروى

إبلينفجعليركة،أنلثاكأماتركهالجة،فيآدماللهضؤرلما":قالوسلمعليهاللةصلى

"ا.تمالكلاخفقأنهغزدت،أجوفآةرلهلما،إليهينظزبه،يطي!

،وآدمإبلي!نبينالأمربداياتعنوسلمعل!اللةصلىاللهرسوذأخبرنالقد

.روحبدونممئورأتمالآكانأنمذ،لآدمإبليهمنينظزهاكانالتيالخامةوالظرة
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والطينالرابئهذا،اللةيفعفةالذيالفعلهذاتطزهت!فلإبليسنكي،

تجذلاوليأ،منهاللهيعغأنبذولاذلك،هتث!هدأوالممؤر،الت!ذهذاثموالملصال،

.إدثأنالغثاللهذايكونأن

أجزائه!معرقةولطوذوليدرسه،فيه،الطزفثمعنإذن

تمسه،ولعفه..مكؤناتهويعرقوئحففويعحعئةإيى،ويظزبه،يط!ماز

منفارغأرآهأي:،أجوفرآهلقد!إكهيمدزصوتأكغولعئهعلإ،تقزولعئه

.!الداخل

ولنيه:آدمف!عفنقط

الداخليمنالتفلهذافراغملاحظةمنخرجوقدقنا،كماذكيإبيس

.!ل!لاهذاصاحبعدالأيعاسةالفعفنقطةاعبرها،هامةبيجة

يحوذداخلهمنالفراغوهذا،"تمالك"لاأنهيعنيالداخلمنأجودتكوتهإن

.المفاجآتوعند،الهزاتعدنفسهيملكأنيشطفيلاأنهأفيئك،التطوبينبينه

،أجوفلأنهالمةعدنفتةيملذولا!أجوفلأنهالغفبعدئفسهيملذلا

لأنهالدنيا،زخارفعدنفسهيملذ،ولاأجوفلأنهوالإغراءال!ثهوةعدنفسهيكللذولا

...أجوف

وقلى،الفلهذاصاحبضع!نقطةالماكر"الذكن"اإبيسنعردتوهكذا

إيه.اخابخإذاالمشقل،فيمهالالتفادةئجسنلفسه،الخطرالاكتفلهذااحتفظ

كويخهمنابب،هذامنعيهذخلبعد،لهماآدموبينيةجرىماجرىولى

يغالك".لا"أجولت

وكها،ضعفهمنقطةهويتمالكون!انسكونإنابىب،هذامنبخيهعلىيدخلوهو

عدتمالذلاوالذيالففب،عديتمالذلاالذيالشيطانئغويلئغويهم،إليهمالئيطنيدخل

المجةعنديتمالذلاوالذيالدنيا،عديخالذلاوالذي،الشهوةعدتمالكلاوالذيالإغراء،

غقتكتمتو!لؤمت!يتقينآلذينسئتنؤيقلإتتملكتمل!تةنآدتةئريذ!:تعالىقال..والشلىة

تميفوأأنلشئقؤالتآتثبعونلذيفآؤئريذمت!يقغيئوتأنيريدؤآدتةغيي!خجيص!ؤآدثة

(28-26:ءاسنلاأ(!ضتييعانستنآل!ؤخيقئخف!غنكتمأنآلثةيريذ!غطيقاقتلأ
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آدماستنهلرنحكمةفىيسألونا*ئكة

آدئهأخبرلهه،الروعنفخوقلالجة،فيملقىالمصورآدتمتمثاللههاكانالتيالعرةفي

آلأزضيىفيتجاجلئإتىيققلآبكةزثكقاذؤإد!:تعالىقال.خيفةالأرفيىفيسيجعلأنهالملالكة

لكؤلكدمقتحخدكئهـتئخؤنخنآلدبتآءكع!يؤييقائقمميذقنيخيقاأتخغلقائوأخييقة

(30:الهعرةا!وزئختغقفونلآتاأغقئمإئىقاك

والاستقرار،تالليعلىالداذ"جاعل"،الظكلباسمالمشقبليالأمرعنوعتز

مفروغمسقرثابثالأمزلأن،سيحدثماعلىالداذ:"سأجعل"المفارعبالفعلئقبرولم

لهاخازفقد،وأراذهذلكقذزسبحانهأنهفبما،واقعاللهأرادهمالأنلى،راذولامه،

."جاكلا"إفيقالولذلكوالحقق،الإنجازعلى4تدكلمة

لجاةوتجفزهاوفأها،اللةخققهاالتي،المعروفةالأرفنالآيةفيبالأرضوالمراذ

المخلفة.الحياةمظاهرمنلههابماعلها،الخليفة

فيإقاضهسيهونالخليفةهذاأنعلى"اخيفةالأرفىفيجاكل"إفيجملةوتدل

فيخليفةليكونخفقإنماجاته،منالأولىالعرةفيلههاللإقامةئخلقلملأنهمؤخة،الجنة

.إوئملخهاوليفزها،الأرضفيولشكن،الأرض

ماعنأخبرهمأنهأيوالإنجار،الإعلايمبالبمن،للملائكةالقوذهذااللهقاذ

به.وخبرعلمعدهميكونشحانه،سيفغله

الملانكة:سؤالمعنى

سألواولذلكالأرفى،فيسيهونالذيالخليفةوعرفوالهم،اللةكلامعالملائكة

؟"كلونقدسبحمدكنشحونحنالدماء،ويسفكلههايفسدمنفيهاأتجعلقالوا":اللة

لأنالإنكار،بقمل!وليى،والصرفةالعليمبقمل!لهها":ا"أتجعلقولهليالالتفهائم

اللةقالكمااللة،معمأدبونفهمعيه،يقرضونولا،فعلهاللةعلىئبهرونلاالملالكة

!27الأنبياءة1بميغغفوتبآقيرهؤفمتقؤليبآتستبفوتةرلآا":عهم

ففقة،ئنكرونولا،عليهيعرضونولآيسبقونة،ولاعلإ،يعذمونلاأفمأي

وتسبيجه.ولهاعهلبدتهخققهملهالئه
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نأ"ا،خليفةالأرضفيجاعلإفي"لهم:اللةكلايممنقهمواأنهمالأمرفيماكل

اشخلافهحكمةاللةمنيعرفواأنلمحنمارادوا،الأرضفيخيفةسيكونأماقهمالمخلونهذا

الخيفة.لهذا

أمركلي!خلاوأنه،الحكيمالعليغأنكنعلخرئايا:يقولونبسؤايهموكأنهم

ونحنالعواب،هوفهذاالأرضفيخليفةالمخلونهذاشجعلأنكفما،وفعلكوإرادتك

.إلهاعفغنيكون،الالعخلافهذامنالحكمةتعردتأنلريذليها،بذلكنوقن

منالاشخلافهذاعنسينتبئماسؤايهمفيذكروامستعيمين،اللةسألواولما

.؟كلونقدسبحمدكنسبحونحنالدماء،ويسفكلههايفسدمنلههاأتجعلقالوا:مفاسد:"

الخيفة.هذاعنليمدزوماعيه،هممابينالملالكةقارنلقد

عادةعلىتقوئمكلهاوحيأتهمله،وئقذسون،بحمدهيسئحوندته،عابدونهم

.إيتونولايفرونولاذلكمنتملونلا،وذكرهاللة

نأبذلااللهيخلفةعاقليمخلوقأفيأنيطون،أنفسهمعنحدثهمفيوكئمافم

لاوأنه،خرةذلكعنيوف!أنيجوزلاوأنهوتشيحه،وذكرهاللةعادةفيمثهميكون

لنالأرفيىفيالخيفةوهذاوك!خة،وذكزةاللةعبادةإلآعاقليمخلوقأيلجاةمعنى

ذلك.منالحكمةمعرفةاللةمنلهبوا؟خليفةيكونلهيه!البدة،هذهفيمثقهميكون

الفه:علىيعترضونلاالملانكة

فيبالخلافةهمطمعواأفملك"ونقدسبحمدكنشحونحن":قولهممنيفهملا

خلفاكأنحنتجعبالالماذا:يقولونوكأفم،قلوئهملهاوققث،نفوسئهمواست!ثرلهها،الأرض

الدماء،ويسفكسئفسذلههومه،أففللأتا،بالخلافةغررنامنأؤلىقحن-الأرض؟في

هوإ.تشخلفهولانحن،فاستخلفنا،مشحونذايهرونعابدونونحن

اللة،علىمقرضينل!نواأرادوهلولأفم،الفهمهذاكلامهممنئفهغلا

.إثيلقلذكرناكما،ذلكمنوحالثاهم،إرادتهعلىمشذركين

لافهمالدنيا!فيوالانتفاعوالخلودالملكإلىالملعدمعلىفطزهماللةإنثم

لشيءموخقةوتطلعاتهماهتماماقموكل،حاجةولادياولاتملكأولاالتخلافأئريدون

وذكزه.اللةعبادةهوواحلي
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ال!مايوسفكوالإفسافىالغلافة

ماسؤالهمفيذكروا،الأرضفيالخيفةاشخلافهحكمةعنرلهمالملالكةسأذلما

عنليتفيأيالدماء؟"ويسفكلمحهايفسدمنلههاأتجعلفقالوا:"،الخيفةهذاسععلة

الدماء.وسفذالأرضفيالإفساذالخيفةهذااشخلاف

ذلك؟الملالكةعرلتيهف:الأنوالسؤاذ

أحذيسبههالمالأزفنأن،القرآنآياتخلاليمنالراجغأنذكرناأنشقلقد

والدوالثالحيواناتكانتالأرضعلىالحيةالمخلوقاتوأنآدم،قيالعقلاءالمخلوقينمن

مكلقة.ولاعاقلةيسثوهذهوغرها،

لهلموذرئة،هوسيفزهاالذي،الخليفةلايتقاليمهتأةجاهزةالأرفنوكانت

ذلك؟الملالكةعرفتفكيفللدماء،سفذولاإفسادفيهايحمل

كانتالأرفنأنتزعئمالتيابىلهلة،وايلإسرائياتللأسالهيرهنانيفثولا

حرولثوقعثوأفوالحن،الجنهـ:الجة،المخلوقاتمنبمفينآدمقيمسكونة

الدماء،وشفكت،الأرضفيايلإفساذوحملبعفأ،بعفئهموخلوالحن،الجنبينومعارك

الالئاكاتلقفن،الملالكةمنبحموعةيقوذ-اا"عزازيلاكةوكان-إبي!أنزذاللةوأن

،تالج!وخزليا!بلرؤوسإلىالجنوافزمذلك،فينجغوأنه!ايقاتلينبينوالفملي

.!!فائيآ،،الحن،1ايذوانة

قنولالها،الإلمرائيياتفزوجوجاغأينمنئدريولاالأبالهل،8لهذنيفثلا

دفيالعجحةوالسةالقرآنفييرذلملأنةنقفها،لاأتانقوئهماكللهم،ذكزهاالذي

.إعي!

الغليفة؟دط!فإالملانكةعرفتأيقمق

لللىماء،سفذولاإلهساذالأرضيىفييحعللمأنهبماذلك؟الملالكةعرفتأينمن

.إإالآنحتىساكنالأرفيىلييسكنولم

القويةوبصرتهم،انلهذةالإيمانيةبفراسهمذلكتوفعواالملالكةلعل:نقول

يئاقدوهآدم،تمثاليخلقلهاقزالتيالمراحلشاقدوافقدالظعلة،الفطريةوفطهماللطحة،

سفلي،أرضيعمزوايرالثايفال،مهاففغ،الأرضكرا!بمنقبضةاخذتعدما
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إلىيدعوتأئق،رلهيغعغزوالنوزنور،منمخلو!ونوهموالانحلىار!للامخططيدعو

افابط!الترابطوالفصر،ا!مقالورايئماالفمربينويثان،والارتفاعوالإلثراقالستمؤ

وسوق،أصلهإلىتجنفسوق،الأرضئرالبمنمخلونالخيفةهذاأنوبما

الإغراءأوالمجة،أوالمةعندوكياتهوأعمابئنفسهيتماتذلاهو،إليهايرابئيجذئه

نأبدلالأرضليلئمسذذلكوعلى!يها،ويرتك!ن،الأرضإلىسهبكاولذلك،وال!ثهوة

عيها.نحافطأنبدذالدماخويتهمفلتتففرها،

عناللهسألوالعفهمأوايلإيمانية،بفراسهمالخيفةمنتوفعوهماهذالعل:نقول

وسفذإفسادمهسيهونأنهفأخبرهم،الأرضعلىالمستقبلفيالخيفةهذامنسيهونما

.إلثرورمنسيفعلةمامعاشخلافهحكمةعنفسألوةللدماء،

الظربالبمنهذاولقدئمنعلفه،لاآخرتفسيرهناكولعلذاك،ولعلهذا،لعل

،الجزمفيأدلةنملذلالأتاوالقين،الجزيمبالبمنلاوالاخمال،وايأويليوالاتجهاب

أعلم!واللة،الطنغبةبالبمنالاخمالهذاولقدئم

فلمفيه،يحطهملماللةأنبديلمحيحأ،الخلعةمنالملآلكةثوفعهماكانولقد

إفيقال":علمهعلىبايلإحالةوايهفى!الدماءيسفكولن،الأرضفيئفسذلنلايقل:

بعذالدماءوسفكالإفسادرغتمللخليفةالتخلافهحكمةلهمئينثملاتعلمون"،ماأعلم

.إإذلك

الأرفا:تعصرلوازمفىال!مايوسفكالافساد

رئ!بلاأباآدتمالأوذالخيفةهولش!الدماءويسفذالأرفيىفييئيفسذالذي

وهم،ذرتهمنالكثرينمنذلكسجملإنما،مملحعاغنجيلأنه،السلامعل!

الظلمون.ال!فرون

بذلاوضرية،الأرضفيالخلافةلوازممنالدما؟وضكالأرفنفيالإفساذوإن

وستمادمون،وتازعونسيختلفونالأرضعلىئسخلفونعدمااتتيلأنمنها،

ولثهوتهمملحتهيحققمايريذكلأهواؤفم،وتتصادئممصالحهمولتقارفنوتقاتلون،

معمعةفيفيهامابعفيىوتخريث،الأرضفيالفسصذليخققذلكيحملوعدما..وقواه

والأهواءالمصلحإرضاءمذابحعلىئقذئمالتي،الكثرةماكأاللىذف!شوالمراع،

.والشهوات
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كللشولبهه...هلابقافلاخميالشروهذامها،ئذلاالغريبةهذهلكن

.واسئمازلبهوفيها،واسخرابخلها،واقمائم،للأرضإعمازهاكسيكونجثشيء،

وتقللدماء،اوسفلثالإفساليفيايحلالجزئيالشربجانييمغزبهير،خذوهذالخراقا،

الكثرإ!الخرعلىوالحصوليالخلافةيحقينمنه،ئذلايثرأنهعلىلهوئطز،ويغاءل

لللانكة:ليسقالغلافةلذلك

وكانالبئر،الخلفاءمنالئزهذاتوفعواعدما،نافذةالملالكةبميرةكانتلقد

لاماأعلمإفيقائلأ:"الملالكةعلىفرذ،8وأراذ8ولثاخذلكغقيعدماحيهمتماالله

."تعلمون

نفستأولافكزبآولالهطرتآن!فمغزالملالكةأنمنسابقأ،قررناةمامعنىوهذا

لهااقماتمولاالذنيا،علىلهاإقباذلايثفافة،نورانيةأجساثملأنهم،الأرضفيللالتخلالهت

...ولثكرهوذكر؟اللهعادةنحوهوإنماتولمجه!وكل،والخصيلبالمللث

ذخائرها،واسخرابختعمزها،تئملماالأرفي،فيخلفاخالملالكةاللهجعلولو

إلىوينصرثالديا،فيسيزهذالملالكةمن""قلك"كللأنوخيراتها،بهوزهاوالثماز

.؟الأرفىعلىالحركةتتوق!وبذلك،لفهوذكر؟عبادته

وحرعن،الأرضتعصرفياقماثمالجدبالخلفاءعنديكونأنالحكيئمالعليئماللهلثاغولذلك

،الأقداموتزاحئم،الأرضعلىالحركةتن!ثكاوبذلك.عيها.كبثروإثبالفيها،ماتمللثعلى

ضروركبواتركايدافغوهذا،وتعاركونانسويدافغ،والمخططاتالم!ئاريغوتتثابذ

لملكآآدثةؤءاتههلوتتجاذاوودؤقتلآدتهبإذدقققرموهم!:القاثلاللهومدق،الارضلملاح

ؤقنحنآلأزضقلق!ذ!تبتغفيىتغضتفولئاعقآآلتهذلهغؤتؤلآينتآءيحفاؤغفقهرتجقةؤآ

1251:البقرةأ(ص!3لغقجينآغقىقضليذوآلته
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آدمفيالقهنفغهاالقيالروع

وقد،سجانهاللهإلآيعلفهالازفية،مدةالجنةليملقىالمعؤزآدتمتما!بقي

.إتمالكلاأجوفىأنهوهو،ضعفهنقطةوعرقل!لابهذاإبي!نلهات

بذلك،الملالكةفأخبرخأ،المجئمالت!ذهذايجعلأنالحيهخالعليخاللهيثاءذلكبعد

قالله،يسجدواأنفعيهم،روحهمنلههنفغاللهأنرأوافإذا،إجاغهيتظرواأنولهالبهم

يمنيخيهؤتقخثتوتئهرقإداطيزثنتشتراخيقإتىيلخقبكةزئكقاذإد!:تعالص

(72-71أعى:!بمستجدينلصققعوأزوحى

خأإنسانأوصاز،الجاةفيهلهدتثرليحه،منالمجسئيمالظليهذافياللهنفغلقد

تحركأ.

تبعيضية:وليسقبيانية:(روحي)لهق

تكونأنيمكنلاليبع!،ولشنلبن"روحي"منقولهفي"منا"الجزحردث

كفلهلشسبحانةفالئه،الواضحةالإسلاميةالععدةمعتعارفنهذالأنتيفية،"امن"

والعظمة.والجلاليالكط!مفاثلهالصر،السمعوهولئيء،

نفخههاالتيالروحأنمعاهوهذا،مخلوق8ل!واماوكليثيء،لكلاىلقوهو

ليس!ثالمخلوقةالروحهذهأنمفاهوهذالبحانه،خلقهاالذيهو،مخلوقةآدمفياللة

دبحانه.اللهذاتمن"اجزءأ"

كانثلولأفتيفة،"من"تكونأنالععليةفييشجلقون:معنىوهذا

اللة،روحمنوقسمأوخزءأاللة،روعمن"قطعةا"آدمفيالتيالروخهذهلكانتكذلك

.إإاللةمنجزءآدمفيفالذيآدتم،جسيمفيوجعقه،ذاتهمناللهاق!طعة

فيلدخل،أقسامإلىوتقستموتبفض،تتجزاأنئمكنلبحاتهاللة""ذاثوهل

.إال!لهيةالإسلامةعقدتامعومقارفنعقلأ،مرثوفنهذاإنمها؟جزءآدمجسم

نأئنوهي،بيانية"روحيمنفيهونفخت"قولهفي"من"إن:نقولولذلك

فيتقخقاالذيوالذيخقق!،الذيهوأنهأفيهو،عد؟منآدمفياللهتجغق!التيالروخ
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وهي،الروحليكتكريمإفافةوهذه"ا،روحي"من:إيىالروحتلكأضالتولذلك

يقؤير.قاكضيخاأخافتمتخوذقيإتى!:تعالى!ولهلياللةإلىالسلامعيه4صاناقةكبماضافة

ةاتةل!تمآلتهتاقةء؟ذقزلكمئنتثتةقذتجآءتئحمغترةإتهئنم!لتاآلتهآغ!ذوأ

173:الأعرافا!ي!ف!أغذابقيأخذشتمبسئوتضصوقاؤلآآلتهأزضيىيىتآئحلوقاقذز

عد":السلامعيهإبراهيمثوليلياللةإلى-الكعبة-المحزمالتوكإضافة

.11المحرميك

زئضاآلخخزيمتتيكمجنذززلحذىغتربؤادذزثتىينألهستكنثإيتىزثتآ!:تعالىقال

تغففضآلئغراتثنؤآززقفمإلتهتمتقيرىآلتاكب!ئأقدةقآتجغلآلضقوةيئيقيفوأ

إبراهح:731ا(!تتترلهن

فخلقعها،اللهرضيمريخفرجلياللهنفخهاالتيالروعإلىنظرتهمليىر!لاأخطوقد

قولهفي"منا"حرفأنأي!اللةروحمن"جزءأ"الروخ8هذاقيواجث،السلامعليهعيسىفها

ؤصتذقتزوحتا!مييهقتقختاقزتجقاأخصتتتلتىآمجغرانآتتتؤقزتتم!:تعالى

اللهأعطىبأنوذلك،بيفية(12:3التحرأ(!لقييينآيمنؤشاتتؤشئبهءزثقايكيقت

.!!عيسىمهافىن،مريمفييمخهاأن8وأمر،عهمفعلة،روحهمن"قطعةا"جبريل

ابصرىاعبرهولهذا،اللهروحمنجزخالسلامعل!عشىليالتيالروخ:أي

..تيفةروخا""منقولهفيين"8اقيواأفموانحرافهمخطئهموأسالن..دئةأبخأ

والروخاللة،عندمنوهياللة،ختقها،مخلوقةآدمفياللهنفخهاالتيالروخإن

في"امن"اتجروحرثاللة،عليمن،مخلوقةافهرحيمفيالسلامعليهعشىلهااللةخققالئ

لييض.ويسللبنالموفعين

بهااللهيخلقالتيالروخهيابشر،أباآدتمبهااللهخلقالتيالروخوهذه

.إأمهاتهمبطونفيذريته

استأثزخققها،الذيإلآماههاولابمهلأولايممظيعلغلايخي،سرالروخوهذه

لروعأغنؤشئفوتك!":تعالىثال.خلقهعنالعلمهذاوحجبئبها،بالعلم

الاسراء:581ا(!قييلأإلأليقمصآفنأوتيئصؤقآزثيىأتريمنلروخآفلي
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بعفنونعرلث،الحنالإنسانعلىالروعوجول!آثاربعفننعرث!لىابشزونحن

الإنسانوليقى،!قطولاماههانعرفلنلكظ،الموتعدمهالروعخروجآدار

ا!عة.قيامحقواخراعاته،علفهتقدممهماذلك،معرفةعنعاجزأ
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الروعوأشواقالبسدحاجاقبينالإنسان

خأإنسانآوصازابة،فيهفذبت،روحهمنالسلامعليهآدتمفيافهنفخ

تحركآ.

م!ملين:عمرينمنالإنسانيخلقأندئاكأالحيهماللةأنمفاةوهذا

الذيالفاليفيوالمفلفيه،اللهمورةالذيالجسئموهوالمادكب:العنصز:الأول

هوالذيالإنسانجسئم:أيالأرفى،ترالبمنذ!ياوهذاالبشر،أبيآدملأيهاللهمقة

ليموجودةوهيمادتة،حاجاتةالععزوهذا،الأرضمنمخلون،كيانهمنالمادكبالعنعز

مادية،أموزكل!وهذه،وال!ئهواتوايالحوالماليوال!ثرالبالطعامفيوتفل،الأرض

.للإنسانفيهاومااللهدتخرهاالتي،الأرضمنتحعفهايمكن

نفسهاوهيآدم،ثماليفياللهنفخهاالتيالروخوهو:الروحيالنصر:انيئ

ماديةيسثالروخوهذهأمهاقم،بطوبليوهمذرتهأجسادليينفخفاالتيالروخ

.!مشغةر!افةونورانية،مشرقةلثقافةصهيوإنماكالجسد،محسوسة

نإ،ومتوجافالأرضبافيفيموجودةولا،ماديةلستالروعهذهوحاجاث

والإثا4بالئة،الإيمانإلايحففهالامفوية،اكايةمعالط8وهذوإشراقاقا،ألثواقهاالروحلهذه

عادته.فيوالاشغران،بذكرهوالاستقاغعلإ،

:الانساننيوالروحيالماديبينالتوازن

ولهيلأ،وتراهاالأرضيىإلى،أسفلإلىالإنسانيشدالإنسانفيالىديالعمر

جثوالعلؤ،واتكلوالرفعةالسمؤإلى،أعلىإلىبهيرتقيالإنسانفيالروحيوالعنمز

والطلق.والشظلهةوالطهزفةالنق

لأنمها،يخغهفلموكطباته،حاجاتهايلإنسانفيالىدكبللنصرأنيعلمالحيهماللهوإن

وتملكاف،وأرضه،ومائهوهوائهولثرابهلهطمهعنيشغنيلاإنه،الأرضليللخلافةضروركبهذا

بها،تحركخدودألهوجعللثرعة،بفوابطضبطةوإنماذلك،عليهاللهيمرمفلمولثهواته،وماله

وتغذيه.تجاوزهمنمنعهحراثموخارجة،خلالهمنبايجواللهأذنحلاذداخفهإطرأ،لهوحذذ

..بالحلاليئهوتهويقضيويتزوج،الحلالويمني،الحلا!ويملك،الحلالوتشرب،الحلاليىكل

ؤآلتي!نآلئهم!آءيمسآلمئتقؤالتتج!ليتاسيىزثن!:تعالىقال،الحرامعنبالحلالولشغن
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قتغدالكؤآلخرلثؤآلأتغصآلفستؤتةؤآلختليلعضةؤآآلذقبيخ!آلفقنطرةؤآقتطير

411:عصرانل1)(!لخابآى!خجنذةوؤآلتةلذتياآ!يوةآ

الإنسانودعاوتطلطف،وأفراخهألثواقةالروحنللعنصرالحيهئماللهجعلوقد

عبادتهليمعتهاوجعلبه،بالإيمانالإنسابروخؤزتطحاجاقا،وتحمقبها،الارتقاءإلى

وماجاته.وذكره

ء!عإإلىودعآ،الروحوأشواقالجسدحاجاتبيندكمةموازنةالإسلائمووازن

،والشهواتالمادةفي"رتعوا"عدما،ابشريبفمالماذيونذفريماحفه،عنمركل

وألثواقالروحفتافعلىوثغوا،الشهوةومستنقعاتالمادةأوحاليلييفموأغرقوا

المادقي،العضرحاجاتحاربواعدماالشركنبتهمالرهانيرنذقزكما..الفطرة

الذي،الؤلخطالدينهوالإسلائموكان!!بالحراموألثبعوهافعجزوا،اخلاغهاوحاولوا

العمر،الإنسافيالبدطفيايكامقنالعنصزئنبينبدقه"ا"وازنوالذيدينآ،ناللهرضية

أشواقه.لهألهلقالذيالروحيوالعمرحاجاتهلهضبماالذيالمادفي

قاكإد!:تعالىقا!:تعالىقولةعيهماودذالبشر،أبيآدتمليتحققاالعنصرانوهذان

لفرققغوأزوحىمنييهؤتقخثسوتئضقإدا!طيزفنتشتزاخينإتىيققلآبكةزئك

.172-71:أص(!ستجلإين

ثوله:ليالروحيوالعمر،8لهينمنبشرأ"خالق:فولهفيالىدكبالعمز

."..روحيمنلهيه"ونفخت
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لآفىموفعل!لأول

للملالكة؟!ماذوماذالهه؟الروعنفخبعذفعلوماذاآدم؟ليالروخاللهنفخمتى

وسلم.عل!اللهملىاللةرسوذذلكعلىيخا

اللةرسولعنعه،اللةرضيهريرةأبيعنا3368أبرقم:الرمذيروى

اللة،الحمذفقالغطس،الروخلههوتفغآدم،اللهخققلما":قا!وسلمعل!اللهعلى

"...آدميااللهيرخمك:ربهلهفقال،بإذنهاللةفحمد

ليؤيترثآدم،فيالروخدئتلماأنهوسلمعيهاللةصلىاللة4رسوئخبرنا

.إغطسجسمه

وتحرييهه،وقزهوتفضهجسمهلتنشيطكانحثاللآإرادية":الغط!متة"هذهولعل

أيثعةإلىأجانآالجسختعرفنمافإذا،للإنسانالمزضيةغزديةالطالعطسةتكونوهكذا

وقزنففبىئمابةهذالهيهونإراداتأ،لايولوخآعطامأيعطسنفإنهمفاخة،بعور؟الشم!

.إوحواسوأعمالبدماغمنلههوما،للرأسوتطف

فإنهيعطنقنكلأنلبظرواللالهثشحانه،اللهمنورحمةنعمةالعطاشوهذا

إلىإلثارتهبإرسالالدماغأقزالذيهوفدئهتفكر،بدودطفطريهبمور؟يخهئفمفن

.إاليينمموخوهوالإنسانعطسنإذاتنفجرالطالينينولعل،سالعطعذئعمقالعيين

الواحدمعياسثصر،غجثبدخ..بعطسةالسلامعليهآدمأياجاةوبدكأ

يلااماوالواحذ،بعطسةجاتهبدغآدئمبمرخة..ولادتهعدحياتهيليآحيث،أبنائهمن

الحيهم.اللهولبحان!إبمرخةحياته

الملانكة:علىولسلمالفهيعمدآدم

له:اللهفقاذدئه""الحمذفقال،8يحمدأنن!طععلىماالسلامعيهآدماللةألهم

آدم.يااللةيرخمك

المزفن-غتر-الفسأنعلى4يدوهولبحانه،اللةمنحيهغ!!ثموهذا

هذهرعث!تسيأنمنللمسلمبذولاعالإ؟،علىلهائعغلبحانه،اللهمنعطمةنعمة

على4يدوهذا،العمةهذهمنعل!بهأنعغماعلىلتة،بالحمدلهوخةالرباية،ابعمة

لأن،العمةهذهعلىاللةيحمذهوثم..إويهايهالمسلملأعما!بالتشيطةالعطاسأهة
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لثرانةأوحوالئهتفخز!لم،وأخطارهسبياتهمنوتخاة،العطاسإيجاياتأعطاةالثه

.العطسذلكمنوأوردئه

نطقكلمةأوذكانتوبذلكعطس،تماخمذهآدتماللهئلهمأنمقمو؟وأمز

عيهآدمبهانطقكلمهبأوليالبشريةتاريخأكغأيشحانه،دثهذكرأآدئم!ا

اللةأرادها،مقصودةاكانيةبدايةوهذه،العالمينربئدئهمهوحمدأذكرآفكانت،السلام

.!سبحانهالحيهخ

يويمفي!نآدتمفيالروعنفغأنوسلعيهاللةصلىالثل!رسوذوأخبرنا

يويماخئر1:قالأنهولصلمعليهاللةصلىاللهرسولعن1854:مقربأمسلمروى.الجمعة

مها".أخربخولههالجئة،ادخلوفيهآدم،خلقلهه،الجمعةيوئمالشمسنلههلهلدث

خزوهوإ؟يهموع،اإلامأففلباتجار؟،الجمعةيويمففلعلىالحدثمهمذاودذ

الشمس.لههلهلدثيوبم

السلامعيهآدئمبهقاتمعمليأؤليعنوسلمعل!اللهصلىاللةرسولوأخبرنا

عن(9842:)برقمومسلخ(6332:)برثمالبفركبروىفقد،ةاب!يهدئثبعدما

له:قاذآدتماللهخقق"لماقال:وسلمعليهاللةملىاللهرسولعنعه،الفةرضيهريرةأبي

ومخة،تحكفإفئختوتك،مافاسغ،الملائكةمنالمراوئكعلىق!تفغ،اذقبئ

.!عيكمالسلائم:فقالفذهت.ذريك

"إاللةورحمةالسلائموعيكمفقالوا:

ا!عة.فيمحتىالمسلمينبينتجادلةتحةاباركالسلاتماللهجعلوهكذا
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(17)
ت.""*"

فىواعاسلونوطولهالبسريهافىممهووه

اللهخققةالتيفعورئهالبضر،منمخلوقوأوذالبشر،أبوهوالسلامعليهآدئم

الحجم،فيفقطوالفرنوالأجزاء،والسطتالملامحبخفسيالبشر،نحنمورئناهيعيها

قامة.قاوألهوذحجمآ،ماأتجزالسلامعل!آدئمكانحيث

وسلم.عل!اللةصلىاللةرسوذذلكعنأخ!زناوقلى

اللةرفيهريرةأبيعن!9284:أبرعومسلثم!3326ابرقم:افيركبروى

..ذراعآسون،صورتهعلىآدتماللهخقق":قالوسلمعيهاللةصلىاللهرسولعنعه،

مافاشمع-جلوسالملالكةمنتقزوهم-ائفرأولكعلىفسنماذهبله:قاذثم

ذريك.وتحتةتحكفإثهايحتوتك،

عيكم.السلام:فقالفذهب

اللة.ورحمة:فزادوه.اللةورحمةالسلائموعيكم:فقالوا

الخلقتزلفلمذراعأ،لتونلهويه،فيآدم،مورةعلىالجةيذخلمنلهكل

"....إالآنحتىتقعنبعذه

:،،صورتهعلىآدمالله،،كل!العديقمعنى

ا"معلومات"تئقذئموسلمعليهاللةصلىاللةرسوليعنالمجحالحديثهذاإن

الخلق.بدءوبقمئة،السلامعل!آدمبأياتعفقلهماالأهمة،غايةفي

منها،بأحسنالتجةعليهوردهمللملالكة،يحهم!ثهدأمامقيلقبلوقماوقد

اللة"."ورحمة:زادوهحيث

علىآدتماللهخقق":الحديثفيقولهقهئمالمسلمينبعفيىعلىالتنوقد

افاء.عل!عاذثماتحديليولي،"صورته

مجسئمة،مورةفياللةمت!سجواللة،على"عورته"علىفيالهاغبعفئهمفأعاذ

علىآدماللةخلق:"اصورتهعلىآدمالله"خلق:قولهمعنى:وقاللها!انعكاسأآدتموجعل

اللةسبحان!اللةلمورةبشركبونموذبخاللة،لمورةانعكاشآدتمأنأفينف!هميه،صورته

بهرأ.غفؤأذلكعنوتعالى
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لذاتتجسيمآلهيهلأنالإسلامة،العقيدةمعويتعارفنمردود،باطلفهغهذاإن

السمفيوهولثيء،كفلهلشاللةأنمعمحعورة،محدود؟مج!تتمة،مادتهصور؟فياللة

.إأفعالأوصفابأوذالتفي،المخلوقينمنأخدئشهةفلاالبعر!

أقربئوهو،السلامعليهآدمعلىإلآتعوذأن!ككنلامورته"ا"علىفيافاخإن

."صورتهعلىآدماللةخلق":قبق!مذكور

،الأرضعلىوعايثها،الأرضإلىعيهااللهأهطةالتيصورئهبمورتهوالمراذ

أعفاءوهيوأجهزتهبأعفائه،،الآدميوجسمهالشرية،صورتهوهي،أولادهعيهاورآه

،الزمانمنمدةلههاوعاثرالجة،فيخلقالسلامعيهآدمأنأيمنا.كلجسموأجهزة

أولاذه.عليهارآةالتيوالأجهزةوالأعفاءوالجسيمالعورةنفيعىالجنةفيوكان

مامعتعارفناخراضيىأوزعبمكللإبطاليجدآ،مهمةالحديثفيالمعلومةوهذه

وأمركزة!نمهمالثخعي-أيعنيصدزاتجهاد""اأقيولرففيى،المعلومةتلكقررتة

المعلومة.تلكمعيختل!علمة-

البثر،منحميأذريةعليهااللهخلقوالتيالأرفى،علىأولاذةعلهارآةالتيالمورةإن

هذامعنىيؤكذوكا..المعروفةالبشريةالمورةوهيالجة،فيعلهااللةختقةالتيالعورةنفسنهي

تشتزاخيقإتىللققبكةزئكقاذقيإذ):تعالىقولهليآدمب!ثريةعلىالقرآنتاكيذ،الحديث

الحجر:82(ا(!رض!نودنخق!ثنصتلصملييمن

وأؤئهم،رث!بلاأبوهوالسلامعليهوآدئماتس،منإنسالطكلهووالبثتز

.إالإنسانجسمظهزوهي،اتبثترةمنمضوالبثتز

ذلاغآ:ستونادمطول

ستنلهوتهجعلفالئةفامة،متاألهوذكانآدتمأنالمجخالحلىيثذلكويخبرنا

مترين،منأقلاتسثاماتإن..شاهقارتفاغوهذامترآ!أربعينعلىيزئذماوهوذراعآ،

ضعفأ!ثلاتينبحواليقاأطوذكانآدتمأنأفي.بشغراتمرينعلىلهوئةيزيذمنولثذ

غجب.أمزوهذا

فيماالحكيئوهو،الطولذلكعلىخققةالذيهواللةيانمستحيلأ،يسنلبهه

ذلك.فسيفعلالطولبهذاإنسابخلقأراذفطالى،سبحانهئريذلالفطذ،يفعل

صحيح،فهوالمجحينفيالحديثأنوبما،الحديثصحةهوعدناوالأسائي

.إإإنكازهيجوزولابه،الأخذعلبويجث
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واحليفكلالجة،ليالسلامعليهآدتمأبيهملهوذللمؤفينئيذاللةأنواللط!

علىجميألأفمقعير،أوطويلالجنةفيلهلش!ذراعآ،يتونوطوئهالجنةيدخلفهم

هذهعنمنزهةوالجةغرة،أوتاغفىأوتحالئذيهميقغلئلاواحد،"مقاممبى"

.!ابقائص

،:دال!ننظريةعكسالاسلام

الخلقزالماانةاهـبتيالحديثفيوسلمعيهاللةملىاللةريعولوأخبرنا

أيفأ.الأهةغايةفيمعلومةوهذهذلك،بعذآدمعنتاقعن

صازحتىيتاقص،ولهوئهم،يقمرونأبخاؤهزاذوماذراعأ،لتونآدتملهوذ

يتقرأ!.ويبعينملألةحواليزماتاليالبشرلهولموسكا

فيايخث،"دارون"نظريةعكسئقرزالعجيبئالمحيغالحديثهذاإن

والارتقاء"ا."ابثوء

،دارونمنالمجرمونايهوذتلففهاالتيالمفلولهة،الالهرافةالظريةتلك

ومقرراته.الدينحقائقبهاليطربواانس،بينونشروها

وتطوزفثممغيرأنشأابشريالمخلوقأنعىالمفلوطةابظريةتلكوتقوم

بشرأ،إنسانأيكونالذالهبايطوزبهواتهىجوانأ،صازحتىارتقاثه،فيوتدزبخواردقى،

والأعفاءإ.توالقسطالملامحبهذه

عهتخقىالذي،المتهافتالدارويني""االزعمهذاماقشةمقايمفيهاولسظ

.داروننظريةعكنيقرزالحديثهذاأنإلىبايلإلثارةنيهفيإنما،أنفسهمالغريون

منلحظةأولمنسوتأبشرأخققةوأنهآدم،خققالذيهواللةأنيقررفالحديث

وذريهأولاذهوأنذراعأ،شونلهولهلهمامقآ،طويلآكانوأنهالجة،فيعالثهاالتي،حياته

وعمرأ.طولأياقمونزالواما

-46-http://www.al-maktabeh.com



(18)

وآفىمالملائكةامتعانتتيبة

الدماء،ويسفذالأرضيىفيشفسذمناسخلالتحكمةعناللةالملالكةسأذلما

إفي":لهمقالجث،علمهعلىبالإحالةواكتفىلهورأ،الحكمةيذكرولم،مبالثرةئجهملم

ثعلمون".لاماأعلم

ن!وإنماكلامآ،أوخبرآذلكيكنولم،لآدمال!خلاقمنالحكمةلهمقذتمذلكوبعد

،الجوابعنقغخزواسؤالا،لههلهموقذتم"امخانأ"ا،لهمأجرىحث،عمليةوتجربةفعقة،حادثة

آلأستقآءءاذتمؤغقتم!:تعالىقالعنها.سألواالتيالحكمةالملالكةعردتوبذلكآدم،يغجزلميخا

!قالوأصتلإلهسكنتتمإنقؤلأءبأشقآءأنئوفيققاكآتخلأبهةغقىغرضتهتمثتمكققا

أنبئهمتاذئم!قاكآلخيهيفآلغييمأنتإتكغققتتآقاإلأتتآمجلتملآعئتختك

ؤآلأزضيىآلمخؤالتغتتأغقئمإئىلكمأئلألتمقاكبأستقآيهتمأنتأفمققخآبأستقآبهتم

البعرة:331ا(!تكئفونكنئتمؤتائتذلنقاؤأغقئم

كلأ:الأسماوآدماللهعل!

لألثياغأكاغوهنكف،الأعاءآدمغفخاللةأنالكريمةالآياتهذهتخبرنا

منفستمى،لكلاسبمكلعفقةاللةأنعلىداتةتويهد،ا"كفلأ"وكلمة،وفسقات

الجة.فيكانتف!تقات

معرولمحة،الذهنفيمعهودةأكاغأفاأفيالذني،للعهد"الأعاء"فيايعريفوأل

نأوبما،القمةأحداثتجزثعندماموجودةكانتلمس!تأكاخآدم،قمةخلاليمن

أعاءبالأعاءالمراديكونأنئذفلاالجةفيا؟ولىمشاهدهاأحداثوقدثالقعة

الجة.فيموجودةوأيثاءلمس!ت

الجة،فيوبحاجاتهبهوتقلق،الجنةفيبجاتهصلةلهاالتيالمس!ت،تلكأعاكأآدتماللهغفتم

وحفظهاخعفملأإتاها،غفقهاللهأنالمهخذلك،تذكرلمالآيةلأنإياها!اللهغئمهيم!تدريولا

وأتقها.

ماإلآاللهئقففهمولالها،يخاجونيكونوالمولعفهمالأعاء،تلكالملالكةاللةئغفمولم

إيه.يحاجون
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تحقيئعلىئيةالتيبالوسلألليزؤذهواكللةآدم،استخلالتحكمةللملالكةئينأناللهوأراذ

إلها.يحتاجونلالأنهملهائزؤدهحولم،الخلافة

علىعرضهمثم"بأكائها:ئبؤهأنمهمولهلبئالملالكة،علىاتسقاتغزض

عادقين".كتمإنهؤلاءبأكاءأنبؤفي:فقالالملالكة،

ثم:يفلولم"اعرضهم:"اثمالطقلضميرالصروضةللقسفاتاختازأنهونلاحنما

ولعفه،بعلىلهمايأتونمخلوقونولعفقمغقلاء،مخلوقينالمس!تتلكفيولعلغزضتها!

وهمغقلاء،الممتحتينالمسؤولينلأن"هم"ضصراخارولعفه،غيرهمعلىالغقلاخغفت

أوذاك،هذالعل!جماداتأوأشاءهيوإنما،عاقلةغزالم!متقياتأنمع،وآدمالملالكة

المسماتتئفقلأمهةالقرآيخةالجملةوإنعلفا،وقموليبعجزنانعردثقحن

شحانه.اللهإلىبهاالعلخوتكلي،الاخمالاتلهذهفنيهفي،المعروضة

علمهم:بقصورالملانكةاعتراق

أفميعلئمانةمع!المعروضةالمست!تبأعاءيخبروةأنالملالكةمناللهطلب

الاستخلالتمنالحكمةلهمئقدتمأنأراذولكه،قيمنإتاهائغئمهململأنة،ليعجزون

عملية.بطريقل!

الحيهم".العليمأنتإنك،علمظماإلانعللالبحانكقلأدلين:"الملائكةأجابئولهذا

اعرفواثم،والجلالبالكطليتفص،وؤصفل!كلعنوتزيهه،اللهتشيحجواتهمبدأوا

إتاه.اللهغفمهمماإلايعلمونلالأنهم،الجوابيعلمونلاوأنهم،علمهمبفمولي

مجلمألشنوأنه،سبحانهالئل!منهبةالملالكةمجلغأنعلىدليل!لملالكيالاعترافهذاولي

يجهلوتها..كئيرةأ!ثياغلهظكيعلموته،لااللةئقفمهملموما،يعلمونهاتاهاللهغفقهمما..مته!طذاتأ

نقمهمعلىدفيإتاها،اللهئقفمهملمبصر؟بأيثاءوجففهمالملالكة،علموفعولي

دبحانه.وخذةلتةهوإنمااثمللم!لاوالعلخ،مخلوقلكلملازمةصفة،وهذهوضعفهم

وصفهبينوجمعوايسخقه،بمااللةعلىأثوا،علمهمبقمولياعرفواوبعدما

الحيهم."العليمأنتإنك":بالحكمةووصفهبالعلم

ققذتم،تعرفوها،لمالتي8"المستفاتبأكا؟الملالكةينبئأنآدتماللهأقزذلكعذ

..بها.وأغققهم

خيفةوتجغقه،وجزةفتر؟قبلاللهخققةالذيالجديذالمخلونلههذا،بذلكالملالكةولهوجول

هذاففلعرفواذلكعلى،8يعرفولمبماوييهفختجهلوه،مايعفمهوفهامهم،أعلغالأرضلي
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ألم"لهم:اللهقاذعمقأالحكمةغزفواوعدماا؟رض،فيالخيفةهوجعيهوحكمة،عليهمالمخلوق

ا"..تيهمونكنتموماتدونماوأعلم،والأرضالسمواتيخبأعلمأيئلكمأقل
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الأرضفيللغلرفةوالنطقالعلمأهمية

عنهعجزثعماوأجابئ،الملائكةتجهقئةماعرقحيثآدم،نجغوهكذا

.الأرضفيايتخلافل!وحكمة،علهمففقةالملاتكةغزفتوبذلكالملالكة،

وعلى،الأرضفيللخيفةالعليمأ!يةعلىوآدمالملائكةامخالطحادثةودئث

اللة.عنذماجهمزلةوغفؤ،العلمففل

آدتما"..ؤغفغ:ا"وآدمالملالكةامخانحادثةفيالعليمكلمةتكرازلبظرواللافث

السمواتت!يغأعلخا"إفي.الحكيئم"تالعلئمأنتكنإ"....غفقنا"ما"إلآ.."نمجلتم"لا

آياتفيمرات"ليث"العلمالثقاقاثذكرتفقد..ا".تبدونماوأعلئم11011.والأرض

...وقيمهالعليمأهةعلىللدلالة،الامخان

العلمعلىالقدرةعدهسجانهوجعلكفها،الأعاءآدتمغفتمالذيهواللةوإن

وتذكرهاالمعلوماتمراجعةعلىالقدرةعندهجعلكما،والاستيعابوالحفظوايعلم،

عماهـنهوترجمة،واليمانوالتعبر،والكلامالنطقعلىالقدرةعندهوجعلواستحضاليها،

والتبرالطقكذلك،وضروريمهمالعلتمأنفكماحاتجه،عنالمفهيموالإفماعقلإ،في

أيفأ.وضرورفيمهمللمسماتبالألولءوالرمز

لفزءالتآغفتميلزخخىآ!:تعالىفقا!،الأمرينبكلاعيااللهامتنوقد

(4-1:الرصا(!لتتانآغقخه!نمنآل!خقن!

ئقذئمباتجاره،القرآنوعئقةالأرفى،فيخليفةوجعله،الإنسانخققالرحمنفالئة

ؤغرفن،حاجتهعنوالتنوالطق،ابنوغفقه،والقيموالمفامينوالمعافيالحقائقله

.هوأفكاليرائهآ

بهاامتن،اللهمنعطمةنعمةللم!مت!تبالأكاءوالرمز،نوابيابطقوإن

منإلآجائةتستقيتمولنبها،إلاالحلافةئحققولن،الأرضفيالخيفةالإنسانهذاعلى

.!خلايها!

كلأفراذبهايتفاهئم،خامةلغةولهانالهقة،غزوالذوابدالجواناثفهذه

ولبههاترنمأ،أوفيقأأوصفيرأكونهاعنتخربخلا،بدائيةلغةلكنهايهم،لهمافملي

إلآإ.لينأصواثكفها
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وهوأعجقة،أوكانثعربية،المفهومةالواضحةلئهفلةالخيفةالإنسانأقا

فيغقابذلكز!قئوغناء،وإنشادأ،وخطةومحادثةويهابة،لطط،اللفةهذهفي"تعن"

،وتصوراتوأ!كالي،وآلاموهوبم،وألثواقوانفعالابوأحاسش!،م!ثاعزمنضسه،

.واتقانوإبداع،وضروراتوحاجاب

لاالتي،والمكاسبايلإنجازاتهذهمنتخرتم،البنايلإن!انهذااللهئعئملمولو

.الأرضفيالخلافةتحقيتيعنوتقخزوابطق،وايعلمبالعلمإلاتخقق

لههوجعلكفها،الأعاكأاللهغفمةعدماالثر،أبيآدتمعنذالدايةكانتوقد

تعئمه.عماوالإنجازنفه،فيعماوايعبرللص!تفات،بالأكاءوالرمزابطق،خامة

الطلمين.ربدئةوالحمد
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لآفىمالملائكةشغ!واكل

المؤفلهووأنه،علهمففلهغزفواالملالكة،جهلةماوعرتآدم،نجخبعدما

للخلافة.

الملائكةفنفذله،يمخدواأنالملالكةقأقزخققه،الذيالمخلونهذايكزمأنأراداللةإنثم

طيزضنتشتزاخينإتىيقغقبكةزئكقاكإد!:تعالىقال.لبحانهاللةوألهاعواا؟مر،

!قهتمآلقلآبكةق!خذهستجدينلصققعوأزوحىيمنييهؤتقختستؤتتهوقإدا!

(73-71:اص(+أتجخعون

باكللهوتوحيمهم،المطلوبالسجوديهعةعلى"ساجدينلهفقعوا:ا"جملةوذئث

أعطم..لبعةعلىالملاةفيدثةنحنكسجودنا،حقيقيسجود

ولا..المعروفالمعهودللسجودإلأتضرقلاالإلهلاقعد"السجودا"كلمةإن

ذلك،على4تدقريةالآياتفيتوتجذولا..لقريةإلآلفير؟الظهرهذاعناللفنمائمرلهث

الظاهر.هذاعلىحمفةفالأعل

.الأرضعلىحققيسجودأنهعلىيدذ"فقعوا"قولهإنثم

يثرط،معللمسقبلظرلث"إذا"لأنال!ئرط،جوالبفيواقعة"فقعوا"اليالظخ

جوابئلعاجدين"له"فقعواوجملة،الشرط.فعل"روحيمن!يهونفخت"سويتهوجملة

روحي!منلههوالففيتسويهعدساجدينلهقعوا:والمعنىالمثرط،

علىستجذأي:ساجدأفلانؤقغ:يقال8"وقغمه:الماضيأمر،فعل"قغوا"و

.الأرض

ئشابةلهشجوذهموكان،الأرضعلىخزوابأن،لآدمالملالكةسجذلقد

العلاة.ليللةنحنسجوذنا

سجوذيكنولمولهفلإ،بخزلهواعرالهأله،وتحةتكريمألآدتمسجوذهموكان

دئة.إلآيكونلاالبدةلئجوذلأنله،عبادة

لفه:عبادةلآدمسبودهم

أئزتقذواإنمالهلتخلىوالماوهمشحانه،اللةهولآدمبالسجودلهمالآمزإنثم

!بحانه.لتهعابدينلآذتمبسجودهملهكانوااللة،
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المخلوقينصنغر؟باتخاذيأفزولا،بهبالإشراكولا،يخرهببادةنذ"ايلااللةوإن

إنما،البدةمظاهيرصنبمظهرالإنسيىأوالجنأوالملائكةمنعاذهيأفزوعدماأورتأ،إلهأ

اللة.لبدةزفزآإلآالبدممبالمظهزذلكوماهو،ببادتهيأفزهم

نأاللهأمرهالكبةأماتمئمتليوالذيصتلالا،فيالقبلةباشقالأقزنافالته

مجرذوالكبةدئة،ئعقيهوإنماكلآ.؟للكعبةيمتيالممتفيهذافهلتفسها،الكعبةيشقلي

الأسود،الحجرتقيلفيأوالمعمر،أوللصبخبالكبةالطوالتليهذاكلوفل..قبلة

الحج.ماسكأدائهعند،وحدهلئل!عابذفالمؤمن

،لآدممهموتكريمآوتحة،وخذهللةمهمعادةلآدتمالملالكةسجوذكانولهذا

الله.عذومنزلهبففل!مهمواعترافآ

ئقتاقيإذ!:لآذمبالسجوليمأمورين!نواكفهمالملالكةأنالقرآلبايبروظهز

(+تكعري!آيمنؤ!انؤآشتكترأقيإتييسنإلأقستخذوألأذتمآشهخذوأيقخلأبهة

134:القرة1

الملائكة.جميغيشملوهذا،العمومعلى4تد"الملالكة":فيالتعريففأل

ألفظمنبلفطئنذلكأكذالأفز،تمدهمعنأخبزلماأنةالعمومهذاوديئ

."اأجمعونكلهمالملائكة"فسجدالتويمد:

تويهدو"أخقعون"،"الملالكة"للفاعلتويمدلأنه،مرفوعمنوقيتويهلا"اكلهم"

.مرفوعمعوكبآخر

تفذواوجميعهمالملالكةكلأنإثاتعلىالقرآلطحرمنايويهليتفطيمنونفهئم

دطالقرآمقرراتمنالمعلويممنلأنه!مهمأخلاذلكعنيخئ!ولم،لآذمواويتخلىالثل!أفز

ئؤقرون.ماويفعلون،أمرهمماالقهيعمونلا،لأفرهففذونلثة،مطيعونالملالكةأن

الملانكة:علىادمفضل

للظفل،المففولل!جوذلههوعيهم،آدتمففللآدتمبالسجول!الئل!أفرمنيؤخذ

عيه.بففل!اعرافأ

اكانالملالكةاممانلأنالملالكة،مناللةعذأفغلوالأويىءالأياكأأنوالراجخ

إيهيوخهونواخار،ولاإرادةذلكفيلهمليسفطرتة،عادةدئةالملالكةوعبادة!طركن،

وألهوليبدونئؤدولهوهمذلك،علىقطزهموالله،وتريةومجاهدةوكسبلمعلبعد

.إققلأوكسلي
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اللة،أمروالصالحونالأنجياغوأذىتكيص،بذلكاللهكققهمفقلىالبثزأقا

والمفريات،واثتطاتالمعوقاتعلىوتففوا،وسعيهمواجتهالإهموكشهمباخاليهم

الذي،عليهماللةبففلي،الطيةالمنازليإلىوارتقوا،اللةخزتمماوتزكوا،مه!فنأوجاقدوا

وأغافم.وققهم

كذلك،بواجبهقيامهلعدمالجوانات،مناللةعذأحطزف!لاالإنسانأنوكما

الذينالملالكة،مناللةعلىأفغلنف!مته،ويجاهذضغعه،علىيستعليالذيغ!لاالإنان

!.مجاهدةأوجهل!بدونعاداتهميؤذون
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(21)

ا*ئكةلهقوليسالبقمقإبليس

لمالكه،دوج!سلابمأمورأثلهمإبلشنكانلآذم،يسجدواأنالملالكةاللهأتزلى

.!لآدميسثخذواوتمزد،عصىويتجدوااللةأفزالملالكةتقذ

لكنهالملالكة،مغ!نإبلشنأنآدتمفمةعنتحذثثالتيالآياتمنوئفهخ

الملالكة.منيس

آخر،اسمعنلهنجحثأنتجوزولا،الجنمنوأنهإبيس،اشقهأناللهأنجزنا

إبلي!سنعميهحوذتفعلابمنوالأسالهرالإسرائيياتفزؤجوثئرهمانرففنولذلك

وكان،العزةمن"عزازيل"عصيانهقبلائههكان:بعفهميقوللأنمعنىولا.الملائكةبين

ععىفلما.لهعبادةوأبهزهم،باللةأعرقهمكانأنهأفي،العبادةفيالملالكة"اا"طووسن

واتشكالحيرةوهوالإبلاس،منإبيسولتقاهإبلشى.إلىغزازيلمناشقهاللةعيزوكفز

.والإحباط

ال!تة.أوبد!لامندليلعيهيسنلأنهعدنامرفوفنكلائمكلههذا

الاشخهذاأنوالراجخ،القرآنمنعديدةآيابفيورذلأنه"إبيس"اشمه

العربية،فيلهمعنىولا،الخزةهوالديالإبلاليىمنم!ثقأوليسعرتآ،ويسأعجمي

ملايينأوبآلافالعريةباللفةعربيأوذيتكلخأنوقبلآذم،خلققلإبيسنخلقاللةلأن

.!المنين

نعرفىولامهم،واحدآولاخشهم،منن!لأنهمع،الملائكةمعإبيسنكان

بذلك.يخبرنالماللةلأن،معهموجولإهسبت

وجوذهأنويبدوجن!يهم،منيكنلمأنهمع،لآدمبالسجوبالملالكةمعمأمورأإبي!نكان

قالبالسجود.مأمورأكانأنهالقرآنمريحفياللةأخبرناوقد،معهمبالأمرمشمولآجعقهمعهم

يحنؤخققتةرتالييمنحلعىئتةختزأتأقاكأقرئكإدتستخذألأتتغكضاقاك!:تعالى

311:فلأعراا1!!ز!ط

إلأقمتخذوألأذتمآستخذوأيلققبكةئلتاؤإذ!.الجنمنإبي!نأنالقرآنمريحلياللهوأخبرنا

051:الكهفا(!زثهءأقرغنققستقلجنآينكانإتييسن
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هذهبعدالجنمنأوالملالكةمنكانهلإبيس،جنسفيالاخلالثيجوزولا

الحقيقةمعتعارفنلأفبالهلةمرفوضةمردودةالانجار-تننبعف!مزاعتموإن،المريحةالآية

.،االجنمنكانإبيسإلا11:ابزمةيةآالقر

أفزئتفذونوالملالكةوكفر،وتمزذععىلأنه،الملائكةمنيكونأنمعقوليوغز

يعصوته.ولااللة

آلتاشؤئودقاؤأقييكصتازاأنفستكضئوأءاقنوألذينآيأثقا!:تعالىقالكط

(!ئؤقرونتاؤتقغفونأقرفمتآآلتهتغصئونلأشذاذيخلآطتقبكةغقتقاؤآتجخازة

16:ايحرحما

أتأقاك!:تعالىقالنار،منمخلونبأنهعزخلأنه،الملائكةمنيكونأنمعقوليوغز

176:صأ(!طيزيمنؤخققتهرتالييمنخققتيىئتةحتز

لققلأبهةئقتاؤإد!:تعالىقولهليالاسثاء!إنالملالكةمنوليسالحنمنأنهوبما

الثاء(34ةالفرةأ(!تكميري!آيمنؤ!انؤآلضتكتزأتىإتيينإلأق!تخذوألأذتمآستخذوأ

قبله،الذيمهبخ!المس!نىغيرمنالمشنىلههيكونالذيوهوالنحو،علطغيقوذكما،ففصل

الجنمنوإبي!ن.الكولالطعايمي!خبمنن!يومشروبئفالماكأالءإ!إلآالططتمأكئثتقوذ:كأن

الملالكة.!بخيىمنولشى
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(22)

المستعليالمستكبرإبليس

ئلتاؤإد!:تعالىقالوالاستكبار.والإبا؟بالكفروؤصفهإبلشى،سجودعديمعناللهأخبر

!!آلبهعري!يمنؤشانؤآشتكترأتىإتييسنإلأقتخذوألأذتمآستخذوأ!!بكة

134:البقرةأ

السجود.عناقغأي،لآدميسجذأنأبىفإبي!نالامناع،:الإباخ

عدمعلىصاحبهحملالذيوالاثله،وتعيئ،والامتناعالإبا؟لتببئهووالالتبهاز:

لأتهاتجوابفيأتهاللة؟أفروئنفذيسجذأننم!يبإأبىلماذا:يسأللائلأفكأنالتمد،

.!اللهلأفرالانقيادمنواكبرالأفر،فوننفستهورأىاشكبر،

معقدأ.أفزهععىلأنهبالثةكفزقدفهو،والعمبنالغرل!تيجةهووالكفز:

هلاكه،سرهوإبليساشكبارهكذا:إبيستمردخطواتترتيبيكونوبذلك

الدياخسروبذلكالكفر،إلىقادهالإباءوهذاوالامتاع،الإباءإلىدفعهالذيوهو

ال!فرين!منوكانوالتكبرأبى"ا:والآخرة

عه،اللهغيقةماإلىللإلثارة،"ال!فرينمن"اوكانالضيبلفظكفرهعنوكبر

وأنهيخفقه،أنقيإبلي!نسيفعفهمايعلئمكاناللهأنأفي.يخئقهأنقل،الأزلمذ

عالمفيوكفزفعلأ،إبلي!نتمزذ!و..ال!فرينقائذويكونبه،ويكفز،أمرهي!رففن

ن!"ال!فرينمن"اوكان:قولهفمعنىالأزذ.منذعةاللهعلقةمابذلكتحقق،الواقع

ال!فرين.مناللةعلمفيإبيس

السبود:فىامتناعهسببفىلإبليسالقهسؤال

وذلك،سألهأنةإلآالسجودعديمإلىإبيسندفغالذيالشبيعلئملبحانهاللةأنومع

تعالى:قال.اعرا!هتسجليبعذعقوئهويكونبنه،ويقرق،نفسهليماوئظهز،إبليسلييهلم

يمنيبشترخققتهرلأستخذأشنلتم!قالآلشجلإينتغتكونألألكقايإتيشن)قال

133-32:الحجرا(ضمسخودنبمخق!تنصخلصتتن

الكرينالملالكةمعثكنلمو!ذالك؟جرىالذيوماإبلش!؟ياماتكأفي

مثقهم؟ثمللمفلماذامعهمبالسجودأمرئكفقد؟لآدما!جدين
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منمخلونلأنهمه،وأدنىأقلهولآخزلشجذكانمابأنهإبيسنأجاب

.المشونالحمأمنالملصذوهو،عمرهمنأحقرعضر

ضتغكضاتإتييمققاك!:تعالىقالصسورةفياخرىبميهوالجوالثالسؤاذوجاغ

تالييمنخققتيىثتةختزأتأقاذلينتغاآيمنكنتأتمأشتكترتبيذكقخققثيقاتمخذأن

176-75:اص(+طيزينؤخققتهر

،بيديخلقئةالذيوأنا،خلفكالذيلهأنا؟لآدمالسجودمنمفكالذيماأي

ولبهكأالملالكة،أمرثكمالهتسجذأنوأمرئك،روحيمنفيهنفختبأنوكرمه

اشعلاؤك؟أمالتبهازك؟هوهلالسجود؟منمعكالذيفماله،تسجذ

لهذااللةتكريموعلى،يديهآدتمخققاللةأنىلع"يديخلقت"لماقولهويدل

ويقو!بخفهم!يه،له8ئيدفإنهملأ،بططمآخزتكريخإنسانئريذوعندما.العجبالمخلوق

.عديلكرامكبخفسي،لكأعددئهلهعاثمفهذاتقفل:له

قوله"وفيله.تكريخوهذا،روحهمنلههونفغلبحانه،يذئهآدتمخققفالئه

فالمدغصث،همزتين.إسيهبرتأأمفها:.الؤملهزةعلىداخلة،التفهامهمزة"اسيهبرت

أشتكبرت.:ومارت،الايتفهامهمزةالومليهمزة

يسعلونالذينوهمبالاستعلاء،المعابينمنالطلمين"؟منكنتأم":قولهومعنى

وأفف!ل.منهمأعلىأنفسهمويرون،غيرهمعلى

كالمشكبرين.اللةعذمذمومونوالطلون

الآية:هذهليواحليبمعنىوالاشكبارالففوفيسللالتكبمار،مرادفأالغفؤنم!يلو

.القرآنفيتراذدتلالأنه؟"العالينمنبهتأم"التكبرت

:كطيرانمرفهانالاستكباروالاستعلاو

مرخيان:فهما.لىوثمرة،للاستكبارتيجةالعلوأنوويلي

حجمهمنأكبزكبرآ،نفسهالشخعنيرىأنوهيالاشكبار:مرحلة:الأولى

.8مركنرأوقؤتهأومايهأوجمايهأوتشهويعذببهر،

،غرهمعتعاففوتحكئم،غيرهإلىتعذاهالتيوهيالاستعلاء:مرحلة:انية

!وإذلالوازدراءباخقاليمعهمويقامل،الآخرينمنأعلىالبهيرةهت!فنيرىحيث

.8غرإلىنظرتهيحكئموالاسقلاخنف!يه،إلىالإنسابنظرةيحكئمفالاستبهاز

المستكبر.إلآيستعليولاإيى،ويوفيالاشعلاءإلىيقوذوالاستبهاز
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الحقعة،ليميفازهمالذينالمخلو!ين،منالمقفدينئمياننفشانقرضان!و

،وايقوىالصلحوالعمليالإيمالطمنفغذمون،والففاثلوالعيموالأخلاقالمبادئفيصفاز

ثم،بذلكأنفستهموئقنعونكبارأ،أنفسهمفرؤن،الجملالكبيرالطلمهذافيلهمقيمةلا

الآخرين!علىؤيستغلونوتسادآ،وغفؤآالأرضن!يملأون،الأساسهذاعلىتقرفون

نإ!:عهاللةفلالذي،فرعونثمإبيسن،المشعلينالممتكبرينهؤلاءئمثلقنوألعوا

ألماءفتمئذثخئتفتمطآبقةي!تفتي!شيغاأقققاؤتجغلآلأرضيىفيغلآليزغؤت

(4:العصص1(!ينلخقصيدآيمنكاتإتةريستآءفتمت!تخيءؤ

تيىتىإؤقضيتآ!:فماللةفذالذين-ايهود-ال!فرونإسرئيلتوثم

(4الاسراء:1!!شبيزاغفؤاؤلتغفنقليتتنلأزضيىآفيتئقميذنليهتتآفييلءإضر

ضاقاك!:تعالىقا!لإبلشى.الموخهللسؤاليثابةميفةالأعرافسورةوأوردث

!!طيزمجنؤخققتهرتارمنحلعسىئتهخترأتأقاكأترتكإذتممتحذألأضتغك

211:الأعرافا

نأمعك"ماصسورةفيالسؤاذكانفقدالاا"،1حزدتزيادةالآيةهذهولي

.(أمرتكإذتسجذألامنعك)ماالأعرافسورةفيوالسؤاليدي"خلقتلىتسجد

هوقالوا:ثئمومن،الأعرافآيةفي:لاا"حرفدلالةلههمبعفئهمئحسنولم

.(ص)لعورةفينعبالىالأعرافلمورةفيالمانعوقسثروازائد!حرلث

بينفرنهناك.القرآنت!لكأوحروففيزيادةلالأنهمردود،كلاثموهذا

..أمرتكإذلجدألامنعك"ماقولهوبين،.خلقتلى!جدأنفعك.ما:!وله

أما؟المخلوقلهذاالسجودمنمنكالذيوماتسجد؟لملذا:مناهالأوذإن

كانوبذلكالسجود،عديمإلىوألجأكالسجود،عدمإلىذقعكالذيما:معاهفإنالثافي

السجود؟منلكمانعأ

هاكفكر!إعمالإلىويخابخالرلهع،الخيمابدقةدثق،الجملينبينالفرن

منوامغلهإبلشناسخابئالسجود،كلدمإلىوألجأهإبيسندقعودافغولبمثشيخ

السؤاذوكان،الأعرافسورةفيالسجودعديمإلىالدافعهذاعنالسؤاذفكانالسجود!

أعلم.واللة.(ص)سورةليالسجوبمنواقايمهالدافعلهذاهوالتجاتهعن
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(22)

منهخيرأنا:إبليسهللاكسر

تاقاك!:تعالىقالواستعلاله.ايتكبارهعنكالثفألهاللةسؤاليعلىإبلشنجوابئكان

(!طيزيمنؤخققتةرئالييمنحلعسىفتةخترأتأقاكأترئكإذتممتخذألأتتغك

211:الأعرا!ا

منمخلونوهونار،منمخلون!ناله؟ذج!لأفكي!آدم،منضرأنا:يقول

قززنا،أنسبقكما،الجنمنأنهعلىصريحةدلالةنار"من"خلقنيقولهوفي

.القرآنبنع!ناليمنمخلوقونالجنلأن

.!انركنأصتهفعرق،بذلكأخبزهاللةلعلنار؟منمخلونأنهإبي!نعردتكي!

جازمهبتيجةفخربخ،والطيناتليبينوقارنأمثلإ،علىآدتمأملإبيسنوقالس

.!آدممنوأففلجرآهت!فنآىرولذلك،الطينمنأفضلانزأن،عذه

منبهاخربخالتيوالتيجة،صحيحةغئروالطينانليبينإبي!نمقارنةإن

؟.بذلكأدراةوقن؟الطينمنأففلانزأنعىديفهماخالهة!الطينعلىانرتففلي

هذاإلىدغاهالذيولعل.الطينعلىاترتففليفيؤجهأستأنجذلاإتا

وعفؤه.استكبازههوالمغلوطا"القياليى"

،8عدالمشكلةأماينهووهذا،؟رغمنضرأه!فنيرىفسئقلي،ميهبرإنه

بهايبرزأسا!بعنث!يراخئمآدم،منخيرأنهالهغلقدهلايهه،سيرهوهذاأنكما

منأففلهوأنهلهما،الخفقمادةفياخلافهمافيالشبووجذعيه،وخيزيهأففيه

.!الطينمنأففلانز:إذن!آدمأصليمنأففلأصفهيكونأنبذفلا،آدم

عيه،المعروضةالمسألةمعإبليسنتعاملال!ثطانيالإبيسيالمكربهذا

مشكبرة.ممشةعلىها"الأنا"لأنوكقر،وععىتمزذولذلك

لملماذاالعكر؟هذائقكرواولمالمنفر؟بهذاللمسألةالملالكةيظرلملىذا

تطرواالملائكةلأنلهين؟منمخلوقوهونوليمنمخلوقونلأنناآدم،منخزنحنيقولوا:

مافيحكيغوالله،لآدمبالسجولييأفزهمالذيهواللةإن،اللةعليمنمادرأباعتبارهللأمر

البليعلىويجث،صوابفأوامرهالآمزهوأنهفمالبحانه،أوامرهفيخطولابه،يأفز

وايمذ.بالقبرلاللهأوامزتققواأنالمخلوقين
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لقه،المشسلمةالم!ثرثةالإيمانيةطعهممعتعقالملالكةمنال!ئبةالظرةوهذه

أفيره.مخالقةأوعمياتهئجيزلاالتي

وما،وتعالىسبحانهالآمرعظمةلهتاسى،المستعليالميهتبزالأنانيإبيسنأقا

ضرأنفسهفرأىالمسيهبر،الأناننبالمظاليللصطلةونظزوتنعد!قبوليمنأفزةيشوجئة
دوته؟!.هولمنويسجذ"يازذ"فيهف،وأكرتموأفضلآدم،من

المستكبريق:الأنانيينق!وةإبليس

والاتفافىوايبهر،الأنانيةمعانيبكلمية،كبرةجملةمه"ضرأنا"ا

وعميانه!اللةعلىالتمردإلىودفعة،وخسارتهإبليسنهلاكشزكانثوالالتعلاء،

فلاجاته،أنانيئهعليهتملذفقالي،مشكبركلهلاكييراه!فنالجملةوهذه

ويمرلثكفها،والمواقغالأماكنوتملألمواها،ماكلئلغيمتفشة،ميهبرةه!فنإلآيرى

ويرففن،سواهقنعلىذو!توويسحقويطحنويزدريويحقزكليل،الأساسممذاعلى

سبحانه!لئل!يخفغأن

له.جنوداوتجعلهمإبلشى،منللمتكبرينانتقلالذيالخطيرالنفسيالمرفنهذا

المسيهبرينهؤلاءمنواحل!كلالعدوىفأمابتا"هميضر"أناآدمعنمر؟أؤلقافا

."!منهمخيرا"أناواسعلاءبأنايهونادىالمغفدين،

،والدمبالخسارةإبلينشعوليعنوسلمعل!اللةصلىاللةرسوذأخبرناوقد

!الأوانفواتبعدمتى؟لكن،لآدميسجذالأنه

صلىاللةرسوذقاذ:قالعهاللهرضيهريرةأبيعن(89)برقم:مسلمروى

ويته،يا:يقوليبهي.الثيطاناعتزذفسجذ،السجدةآدمابنقرأ"إذا"اوسلمعليهاللة

."إانرفلي،فعمثدوج!سلابوامرث،الجنةفلةق!تخد،بالسجود،آدمابنامز
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الملعونائرحؤمإبليس

السنكلهلايينسيعيش

وخلعهنارمنخلقتيمه،خيرأنا11:قولهفيواستعلإله،تكترهإبلي!ناعردت

لهينا،.من

له:اللةثالولذلكللقكئرين.الجةفيولنلالأنهالجة،فيائقاتمخستروبذلك

(13:ا!عرافأ!ه!لصعرينآيحنإتكقآخربخ!ا!رأنقكمجونققا!ماقآقبط!

اسيهبرت،لأنكلهها،مكانلكعاذفما،الرفيعةالطلةالجةمناهطأي:

المؤمنونهمفأهفهافيها،تكبرأنالجةأهليلأحلين!كيلالأنهمنها،حرمكواستبهازك

ئيريذونلآيقذينتخغفقاآ!لأيخرةلذازآيقك!:تعالىثالكما.الصلحونايواضعون

(83:القصصا(!لقمثقينلفقتةؤآق!تاذاؤلآآلأزضيىفيعلؤا

مخلوقوأكبفسادأ،ولاغفؤآئريدونولافسيهبرين،يسواالجنةأصحابئ

بهأصيبئالذيهوالمرفنوهذاالجة،فيلهن!مفلاوالايتكبمارالغفؤبمرفيفعابئ

الجة.فيمكاتهيفقدفجعلهإبيس،

همغرونوالصالصغرين"منإنك"فاخرج:روالفظالذذإلىقادهواستبهازه

ائهانون.المحتقرونالأذلأء

لعنة:الفهة!عنبدلإبليس

الجة،بخيراتمتقمآاللة،عنذفكرمآ،عالةمزلةفيالجةفيإبلي!منكانلقد

بالمردلهاللةإحسانوقابل،العمةتلكيحفطولمالمزلة،تلكعلىئحافطلملبهه

اللهطعةعلىيستمزأنتزفنولم،والكفرانبالجحودوإنعاف،والعمبنوالمخالفة

إكراتموتدلضر،كلمنبخفسههت!فنلهحزتمنضلآ.خيرأكبيرأنفسهورأىله،وعودته

بعاجه.والاشعلاكأالالت!زيفعفهماوهذاوعغارأذلآلهوإعزازه،إهانةلهالله

!كؤإنزص!ك!ا!يحتقا!آصبخ!:لهوقاللعهبإبي!ناللهوأخل

(3ه-3،الحجر:1(ووللإتنآيؤيرتى!لقغتةآ

لبهه،رةبالحبالرميالرجيموأسالن"مرجوم"،المفعو!اسيمبمعنىوالرجئم

الخير.عنالمثعذابوذالمطروذهولهالمرجوئموطرد.إبعادكلفياشعمل
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بالئهتسيذعندمافأنت.الظمةيويمإلىعيهوالتقز،اللقبهذاإبيسونال

الرجيم.الشطانمنبالثهأعوذ:تقولسظ

هي:واللعة."الدينيومإلىلعتيعيك"،وإن:لعتهبهاللةأحل،ملعونوإبي!ن

.الملعونعلىاللهب!ضغوإحلاذوتولهقه،وخيرهوففلهاللةرحمةمنوالإبعاذالطرد

ويلعة،نوحل!ملاوالملالكةتقتة!ك،ليهواش!كفرهبسببإبيسناللهتقن

وقوله:اسيهباليهمناسعاذفماذامساء،صاخاللظثعيهوتقب،لحظةكلفيالمؤكون

مفعونأ.مرجومأمطرودأفصاز،والزخمواللعةوالإخرابخالطرذإلآيأخذلم؟"همضر"اأنا

بالخسارةوأيقنضر،كلمنن!تالشديدةالعقوبةبهذهاللهأخبرةمابعد

والتخريب،للفسصدوتمحفن،خالصلثرأوأمبئ،نفسهفيالخرمعافيكلوجقث،والهلاك

ابة.فيلهرسالةذلكوجعل

الغلود:يديدإبليس

الئل!منطلت.الموتقدزعليهيجريفلافخلدأ،ليكون،ماكرةيثيطانيةبمحاولل!إبليسقام

قإتكسقال!ئتغئونتؤستىإقأنطزيىزفيقاك!:تعالىقال.البثيويمإلىئظرةأن

181-97:اص(لقغفوير!آتؤقتآتؤمصتئ!!لفنطرينآ

موثي.وأخزأفهلني"أنظرني":معنى

قورهم،منأجاخوخروجهماتس،تغث:"يفونيوما"إلىبقولهوالمراذ

.للح!بذلكبعذي!قوا

الطلب؟هذااللهمننم!يبإطلبلىذا

كمايموتولاالوجود،هذافيمخفدأيكونأنئريدفهو،مخادعماكريخثإنه

ي!ئهدوأناتس،موتيشهذأن:البعثيومإلىحتأيبقىأنمعنى!المخلوقينباقييموث

جميعأ،الملائكةموتيشهذوأن،ويموتونحدوثهاعدالأجاءكلئمعقالتيالمتعق،نفخة

ويرى،ابعثنفخةيشهدجآيقىوأن،الموتىالمخلوقينجمععلىيعربخخأيبقىوأن

!إأجاءأ.ئحونوهمالموتى

!إمخلدأيكونبل،يموتلاأنمعاةوهذا

ذلكمنقذفهويعلغ"يبعثونيومإلىانظرني"ارب:لهبهمعنىيعلغالعيخاللهوإن

تقرروالتي،وغرهموالملالكةوالجنايلإن!يىمن،المخلوقينلياللةشةمعيتعارفنهذاولكن.الطلب

يؤتمأخوزشتمئؤفؤتقيإتغاآتقؤلتذ%يقةىي!مقتكلئ!:تعالىقالكمايموتوا،أنئذلاأفم
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تتغإلأآلذتيآآلختؤةؤتاقازققذآلخمةؤأذيخلآل!اليغننزخنرخققنآلقيضة

(185:عصرانل11(!لغرورآ

(!لحلدلنآقهئمضتآقإيحنلخلذآقتيكضنيتشترتجغقتاؤتا!:تعالىقالوكط

134:ءالأنياا

:عمرآالمغلوقاقأطولإبليس

ثم،يموتأنبذلاإبلشنفإنليموتون،والملالكةوالإنسالجنجميعكانإذا

."المعلومالوقتيومإلىابظرينمنإنك8قائلا:لهيهعلىاللهردولذلك.للح!بيبث

إلىلكن،ئثخونيويمإلىنم!يل،روحهوقفنموتهوأخز،عمزهوأطاذ،وأمهلهاللهأنظرة

يتقذئملافقذر،فخذدمعلوثموهوإبلش!،موتفيهاللهخذذالذيايىئموهو،"المعلومالوقت"يوم

تأخر.ولا

الساعة.قامفبيليكلوتأنبذلاإبي!نأنأكط.ا!عةقيايمفبيلسيكونوهذا

تعلئملا،بمزةالسلامعيهآدتمقياللهخققهفقدغمرأ.المخلوقاتأطوليمنإبي!نوإن

علىالبشرحياةوعالثنالأرفى،إلىآدتممعوهطالجة،فيآدمقمةأحداثولثهذاللة،إلآمقدازها

منالأجالتعافتويرى،الشينوملايينآلافمروزيشهذجأوبقي،الأولىساعاتهامذالأرض

ا!عة.قيامقليليموثذلكوبعذوالإفد.الإغواءليدوزهويمارسالبثر،

عمرأ.المخلوقاتألهوليمن!هو،السنينملاصلننإبلي!نييشأنهذامعنىإن

.سيموتمخلوقيكللأن،سيموتذلكبعلىلكه
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(25)

منهالناجينومهفاقبالإغواوإبليستعهد

قيلإلىيعيثنأنوضمنوالزجم،باللعنوأيقنضر،كلمنإبلي!نلنأنبعد

بذلكعهدأهي!فنعلىوقطغآدم،بنيإفسادفيال!ثطيخةرسايهعنأعلن،الساعةقيايم

اللة.أماتم

تيصفصثنلألم!لفستتقيتمآعيراطكلفتملأقغذنآغؤتتيىقبغآقاك!:تعالىقال

شتيهري!!(أ!ترهتمتجلاؤلآشتغآبيهتمؤغنأتقيهتمؤغنخقعهتمؤيمنأتلإيهتمتتن

711-61:الأعرا!1

والإغواكأ"اأغوتني"بكلا:إليهإغواكأهنسبئعدماتولهح،ربئإبيسنخاطبوقد

وأضقفتئ.أغوثتنيالذيرلبياأنتأي:.الإضلالهو:

ومتى؟أغواهالذيهواللههلبابىطل!دثهواقاثممففوح،إبيسيكذبئوهذا

ويهف؟؟أغواة

أقزةثمالجة،فيوتجعقه،عليهوأنعتمورخمهوأكزقه،خققهلقدبه؟اللهفعلماذا

لأنه،لهوتشري!تكريخإنهوإضلال؟إغواءلآذميسجذأنأفزةوهل.لآذميسجذأن

لآذتم؟يسخدواأنأمرهمعدماوأضفهمالملالكةاللهأغوىوهل!وأقرهكققه

بهير!إبيسيقانهذاربيسبحانك

أسعذلقد.وغصاهاللةعلىتمرذعدم!وأضفها،نفستهأغوىالذيهوإبليسنإن

أغوىبذلكوهووامتامجه،بإبائهنفسهإبليسنوأهلكاللة،أمربتنفيذأنفستهمالملالكة

أغويتئ؟الذيأنحت:لربئيقوذفيهف!نفهمته

ومخرف.وعامبى!فركلفطقنفشههوالمفلو،الشيطانيالمنطقهذا

نأئريذالذيوهوتهلإيني،أنئريذلاالله:ويقول.اللةإلىوانحراقهكفزهينسثعدما

.إفهلمنعنيذلكئرذلمولووأعصي،أكفز

!بذ!لاالشيطانياتييربهذالجودهأوحىالذيهووإبيس

ايليس:رسالةوالافسادالشر

الهاوية.ليوإيقاغهمالخر،طريقعنآدمأبخاءوإبعاذوالإفساد،ال!ثتزرساتهإبلشنجعل

خنتينثفوضنلأثتم!علفتتقيتمآصيراطكلفتملأقعذنآغؤتتيىقبغآقاك):تعالىقال
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(!شتيهري!أ!ترفتمتجذؤلآشغابيهتمؤغنأتقيهتمؤغنخقعهتمؤيمنأتلإيهتم

.117-16:الأعرا!ا

عيه،والسرسلويمهمنليمتغهمالمسعيم،اللهصراطعلىآدتمبنييقعد

والرذيلة.والامخرالتالكفرعلىالقائمة،المغؤجةالشليإلىعنهويمئذهم

ونزغاته،بوساوليهعنه،يمدهمالمسقيمالعراطمنالاخرالتأرادواوكلما

وعنالمين،وعن،الخلفومن،الأمامجهةمنأيديهمبينمنوساتهموققزاته،وحيله

وأيسيقظوالاأنعلىوحزصيهمهم،وتمكنهعليهمإلهباقهفيلل!لفةوهذا!لالشط

اللة.إلىيعودوا

اللهوأخبرنالقه!ولثاكرينعابدينيكونواولن،الثطنصرعىمعظفهمليكونوبذلك

أغؤتتيىيمآزقبماقاذ!:تعالىقولهمها.اخرىآيابفيالمفهميدةالمدقرةال!ئيطايةالرسالةعن

فى(آلفخقصييهتمجتفممج!اذكإلأ!آتجخي!نؤلآغيرتتفتمآلأزضيىفيتفتملأزئتن

(4.-39:رجحلاأ

يةالشطأسلخهعلهموسقطآدم،بنيلإغواءجهوليهكلإبي!نؤخة

عيهم.للاشحواذ

ذلك،عنبعجز؟فعرلهتالصلحين،اللةعابإغواءفيينجغلنأنهيعلخلكنه

المخلعين".مهمعادكإلا،أجمعين"لأغويهم:الهالكينبخوليهمنوالثاهم

محلفيهوالذي"هم"،فصرمهوالمشنى.الآيةفيمموبئمشنى"عاذك"ا:

."ا"عباذكللمستثئمعوبةمفة"المخلصين"و،""الأغوينهمقولهفي،بهمفعولينمب

تعالى:قالاللة.بعزةالشيطانمنقسمصيفةفيئالةآيةفينيالشيطالعهذهذاوجاكأ

المخلمينا".كهمعادكإلاأجمعينلأغويخهمفبزتك"اقال

:الشيطانمقنابونالمغلصونالعباد

بممين:الشطبإغواءمنانجينؤمتفأنهلبظراللافث

فاسخقوادتة،البدةلثعائزوأذوادئة،الحقةالبوديةلههمتملحثحيث"عباذك"::ا؟ولى

وتكريم.ت!ئري!إضافة،""عبادكاللةإلىايلإضا!ةكرامة

و"المخقصين*.عليهوقائمةلته،الإخلاصمنمثتفةصفةوهي"المخقصين":انية

فهوالماضي.اللامرث!كب"فخيع!ين"الظعلاسم،مفعولاسموهي،اللامبفتحالآيةفي

.،،،،أخلصرباعن
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خالمةكقهاجاتهويجعلدئة،عبادتهفيالمؤمنئخلعنأنمعاهاالعفةوهذه

اللهعبابمن،"ا"مخيمأيكونفإنههذاعلىبقيوإذادثة،بالبوديةميزمآويقىلتة،

المخيمين.

و.ن!رمئهيختز"سولهتفإفوإخلاف،لهالطبليهذاصدناللهعلخوإذا

المخقصين.اللهعاليمنيكونوبذلكو!طعه،

منبالإبهاليدتة،العبوديةتحعقهيال!ثيطنيهليمنلننةالوحيدةالوسيلةإن

له.الطدقيوالإخلا!ي،عبادته
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(26)

أتباعهإغواكصفيالشيطانأسلعةمق

مف.ةواديالخلا!يلهريقلاوذكزآدم،بنيبإغواءإبليستعفدعناللهأخبزنا

تعالى:فلأمرنا.منبصرةعلىلبهونضذنا،وأسلخهإبيسنوسائلبعفيىعلىوغزفنا

طيتا!خققتلقنءأستخذقالإتيي!نإلأقستخذؤألأذتمآستخذوأيلضلآب!ةئقتاقيإذ!

ذرثتضلأخسك!آلقيقةيؤستىإأخزتنلبنغقى!زضتآلذىقذاتتكأزةقاذ

قؤفوزا!تجرآءتجرآؤ!صتجهصتإق!هخيتبغكققنآذقتقال!قييلأإلأ

فيؤشتاركفضؤزجيكتختيكغقتهمؤأتجيتبعتؤتكيحتفمآسئتطذتضننؤآشتقزز

غقتهولكلتسقمجتادىإن!غروزاإلأآلشتتطنتيذفئمؤقاؤجذفتمؤآلأؤتدآلأقؤالي

16الاسراء:16-ه1(!ؤ!ينيريكؤ!قىس!لطن

علي".كرمتالذيهذا"أرأيتك:عليهكرمهاللةلأنآدمعلىإبي!نحقد

بهجيخ،الإعرابمنلهكللا،خطابحردثالفعلليوال!ق.أرأثهمت:ا"أرألكاومعنى

الفعل.توكيدلزيادة

أتباعه:يعتنكإبليس

العامة:يومإلىوإمهاته،علهمكسيطهولهلبئآدم،ذريةبإغواءإبيستعهد

قيلآ".إلاذرته"لأخبهن

هوالداتةوخذالؤخه.منالذفنأشلوهواتجك،منمأخودا"أخبهن"ولهغل

منه.لظذومقؤذهابفهالههيؤضتغالذي

مؤئرة.عجيبةصورةذريها"أخنكن7فعلويريعئم،دو!عقمها"الخك"واخاز

خطامآ،خبههفييفغوكابىلةخبهه،منجنوبهمنإنسابكليقوذإبلش!إن

ليوهوذليلآ..منقادأمشسلمأخلفهيسزالمسكينوذلكمه،ويسحبه،لمجليويربطه

خلفه.مشسلمةوهيماحبها،فيقوذهاخبهها،ليا"الزشن"يوضتغالتيكمالذابةذلك

أمامهوالشيطانخبهه،ليمربوطوالجل،الشيطان8"صريعمظرأعجبوما

ختيهه؟إ.منئقاذ،كالدابةيكونأنيرضىالذيوقن.والمعاصيالإنحرافعالمإلىيقوذه

وقنإبلش،معنهميسيرقنويعلتميمتخهم،بإبيس،آدمذريةاللةاتلىوثد

اللة.بشرلحييزئم
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ورفوانه،خهإلىوأريثذهم،الحجةعلهموأقاتم،الطريقلكساللهئينوقد

مسؤولةتتحملواأنيثرطتخاروا،أنذلكبعلىوعليهموحبائلإ.نالشيطمنوخذزهم

.!اخارهمونتيجة

موفورأ"،جزاءجزاؤكمجهنمفإنفهمتبكفمن"اذهبلإبيمى:ثاذولذلك

جهم.إلىخلقهيسرونأفمئعلمونوبخوذه،جهنمإلىبخولإهيسرأنهيعلئمإبيسنوإن

ضدنا:الشيطانأسلعةبعض

:الآياتهذهذكزثهاالتيآدم،بنيإغواءفيالشطالطأسلحةمن

."ابموتكمنهمالتطعتمنا"والععزز:تعالىقولهفيما-1

الطلي.بالعوتالانفعاليبشب،ابىلغوالطثيرال!ثديذايلإزعابخهووالالتفزاز

ويسمزهم،جنوبهليبهايؤثزويرفغها،ئطلف!عايةأصواثلإبي!ن

ويخقعون،الشيطانيةالأصواتتلكمعيفعلونوهم،وئهلكهمويمرغهم،وئخدرهم

واقفزازها.لتأثرها

فا،تستمعونالذينوتسحز،الزمانهذافيال!تتمتملأالشطالطوأصواث

الأغانيوفي،المجلجلةالصنجةوالموسيقىالعزفآلاتفيتخلوهيمعها،ويتفاعلون

وايمثيبت،والمسرجاتالأفلامفييقاذالذيوالكلايم،الخليعةوالرقمات،الفاجرة

والفقئات.والمرئاتالإذاعاتوبرامج

عدهممجالولاية،الشطالأصوات8بهذمسحورونمخذرونمرعىواككط

الهادية.الرحمايةالإيمايةالأصواتلسطع

ؤزجيك".بجلكعيهموأخيث11:تعالىقولهفيوما-2

ويسوفهمويمئكهم،كهمويتمكنعيهم،ويستحوذ،بخوليهعلىإبيسنئجلمث

تجصرة.ولافكرولاقل!بدودطمشسلمونوهميريد،حثإلى

يتحركقطغوهيويسوفها،بهاويصيغعغه،علىئجلثالذيهوالراعي

.إبهمإويمخعليهمهويجلثعنمال!ثطنوبخوذ.وصوتهالراعيبأمر

هذ8بعفن.المخدرينأتبايمهعلىبهايسقين"خامتةقواث"وللشطن

.!وأقدامهمأرجيهمعلىيم!ئون،راجلون""فشاةوبعفئها..الخيليركبونفرسانالقوات
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منتجثشأال!ثطدطخوذئقؤر"ورجلكبجلكعليهم"اوأجلبقولهإن

قوائهتشنهاوخزبأاتس،غزليلييسخدفهاخلالل!ئيطالطويجعل،ةاث!ملاوالفرلعالط

أثاعه.إغواءفيومكائليهجهو؟هتاكيليفيلل!لغةوهذا!عليهم

والأولاد".الأموالفي"اويثاركهم:تعالىقولهفيوما-3

أولادهم.ليوئشاركهمأموايهم،فيأتاغهيشاركإبيسنإن

والسرقةكالربا،الحراممنجميهاإلىتلىعوهمعلىماأموايهمفيأتامجهومشاركة

،الحرامفيإنفاقهاإلىويذعوهم،والأعراضبالمخدراتوالماجرة،والهبوالرلثوة

.والإسرافبالتبذيروتفيها

الشطنلههائشاركالتي،الزمانهذافيوالخامةالطمةالأموالأبهروما

التي،والشرقالغربليريةواقيالاخعاديةالشطايةالشركاتأبهزوماأمحاتها،

الدئطن.معالشراكةأساسعلىقام!ث

فيشاركأولالإهم.فييشاركهمكذلكأموايهمفيأتاغهالمثطانيشاركوكما

وإرضاءاللةإغفالبعلىقائمةوالعاثيةالجشةجائهمتكونعندماأولأ،امرأتهالرخل

وتوجيهاته،الشيطابوساوليىوفقلثطية،نشأةاليتليأولاذهمينشأوعدما،نالشط

خمادأوطفتهموجهوبهمشبايهمفيويكونونلثطيآ،نمؤأويغونلثطنيآ،باتأله!تون

لثطايأ.

غرورأ".إلاال!ثطنيعدهمما..ؤيمذفم:تعالىقولهفيوما-4

وئريهمالزاقة،الوعوذلهميقدمفإنهله،أتباعهالتسلاتمإبي!نيفمنوحتى

وسخققون،صوابيفعلوفاالتيالأعماذوأنمعأ،ئحشونوأنهم،!خعلىأنهم

والسطدة.الظئدةمنها

أعمايهم،سوخلهموئزينافيية،الأمانيويمنيهمالظرغة،الوعوذييذهم

."اغرورأإلاالشيطانيعدهموما8:ويخذعهمتفرمممبذلكوهو.خشةفروتها

ؤيلأتئيتفتمؤيلأضفتفتم!:تعالىكقولهوهذاوصاعأ.وسرابأيخداعأإلايعذهمماأي:

آلمتتطنتتجذؤقنآدتةخققققئغيزلثآلأئغوؤلأئرئفتمءاداتققئتئضنؤلأئرتفتم

إلأآلمتتطنييذفئمؤقاولقتيهتم!ييذفتمققذخمهميرخممتراتائبي!اآلتةذويطؤيثائن

0112-ا1الفساء:9ا!!غرورا
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البدعلىلهسلطنلاأنهأخبرهأتاعهعدللمثطناللهقكنماوبعد

ويملأ.بربكوكفى.سلطنعيهملكلشعباديإن"اا!الحين:
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(27)

عدوآالشيطاناتغاذوبوب

عادفيالطثرعنعاجزفإنهأئامجه،لبالمؤثرةالخطرةالثطنأسلحةرغتمأنهاللةأخبرنا

فيمريغوهذاالمؤمين،ضذيوتجفهعندماضي!لأثاعهالموخةالقوممبالعطيئوكيذة،الصالحيناللة

لم!بيليفيئقيفونكقروأؤآلذينآدئهسمبيليفيئقتلونءاقنوأ!آلذينتعصلى:قوله

176الاء:1(+ضييماكانل!ثئتطنآكيذإنلشئيطنآءآ!يؤأققيثوألظعودتآ

علىلهأثزلانالسلطوهذاوأئامجه،وحزيه8بخوليعلىهوإنماالبهيربالشيطوسلطان

اللةقال.وتعالىلبحانهوتحمهميميذهمبه،وتحمونمه،بالئةيستيذونالذينال!لحين،البب

إتقا!يتؤشفونزئهمفؤغقىءاقئوأآلذينغقىشقطنتهرلشنإتهر!وجل:عز

110.-99:لحنلاا(!ئمتيركونبه!فمؤآلذينتتؤلؤتهرآلذيسغقىسئلطئض

تتيى!:تعالىقالوأسلخه،لمكائدهبالانتبا؟وأقزنا،ال!ثيطانعداوةمناللهخذزناوقد

لئرتفقايتاشفخاغتفغاتننرغآتحهثنأتؤئكمأخربخكضآآلشتتطنيقيتتخملآءاذتم

لآيقذينأؤييآءآلشئيطينتجغلتاإثاترؤتفتملآختثمجنؤقييفهرفؤيرلبهتمإتضشؤءاتهضآ

127:الأعرا!1!!لويمنون

عجةولهرنأسايثولهله،واتهوامهواخرسوا،الئيطنيفتبهمأنإياكم
واحذروها.فاعرفومهمابها،أتباغهئسقكا،مخادعة

اتبعوهالذين،الجنمنوبخو؟وجماعة"اقبيل"لهنالشيطهذاأناللهوأخبرنا

الإنس.علىالسيطرةليله"أدوات"وصارواله،والتجابوا

أنجازكم،ويعرفونآدم،بنييايرونكمالجنلثالهينمنوجماعةوال!ثطان

سوية.لهبيعيةرؤيةتروتهملافإنكمأتمأما،أحوالكمعلىويطلعون

منمارجمنخلقوالأنهمإبلش،رأشهموعلىولثالهينهمالجننرىلاونحن

وأ،الجنمنمسنبهكانمنإلآيرافمولاوالاستتار.ايخقيعلىقدرةلهماللهوجعلنار،

الجن.يرىلافإنهالطدكبالإنسانأما.خاصةلهرقألذلكسقك

مهم،الحذرمزيذعيايوجبئتراهملاجثمنيروتاالجنلثيالهينوكون

مهم.حماتهولهلباللهإلىاللجوءومدق،مكائليهمإلىوالانتاه

-72-http://www.al-maktabeh.com



الذينيحاسثةم!لاويوتم.وحدهسبحانهاللةنبذبلبا،غذولأنه،ال!ثطاننبذلاأناللهوأقزنا

آلصثتطنتغئذوألأأتءاذتمتتيىإتضتمتصأغقذأ5!:تعالىقال.ويوبمهمنالشيطغبدوا

(16-06:أيى(ممتتق!صبمضراطقذاوفيد!غآؤألن!ثبينؤغدتكصئهرإ

باتخاذهأقزنافالتهغذؤأ.تخذوتهولاناصحأ،مديقأالثطنيخذونالذينيخسزوكم

يمنييكوئوأجرتهريذغوأإتقاؤاغذقآتجذوةتكصغدؤلمتتتيطنآإن!:تعالىلفعدوأ

أفاطر:6((!آل!ييرأضخب

الشيطانا:أمامأصنانالناس

أصنافللثيطلطباببةآدمبخطإن

وتفذوا،بتوجيهاتهوأخذواولت،فآتخذوهمخيصأ،صديقأناصيحأاعبزوهصن!-

ودياهم،جاتهمفخسيروا،الهالكينلهينالشبحزلبمنوصارواتعايقه،

إنما11:تعالىلفولهذااتر.إلىالشيطانوثاذهم،ونعيمهمخرقمآوخسيروا

السعر".أصحابمنيكونواحزبهيدعو

لبههمذلك،!علموالهم،عدؤالئيطانأناللةأخبرهمبافوية،مسلمونوم!-

وأخذواله،واسخابوا،الشطانإلىفرتجواالغقية،جاتهمليخاتفوه

الشز.إلآلهميريذلاوأتهلهم،عدوأنهتعلمونأتهممع،وتوجهاتهبنصائحه

نأاللهأخبرهمولمابه،وايزموااللة،كلاتمصتذقوا،صالحونمؤمنونوم!-

فائخذوهاللة،أمرنفذواعدوآباتخاذهأمرهمولىذلك،علموالهمعدوالشطان

اللة.إلىمئتجئين،منهخذرينوكمانواعدؤأ،

.والآخرةالدنيافي،الفائزونالمفلحونهموهؤلاء

الجانتجللكهمهخ،جزءفهذا،كعذوال!ئطانأنتعلغأنتكفيلاإئه

بأنوذلكجاتا،علىابظركبابنثذلكنم!كعيأنئذولا،المعرقيالعلميالنظرقي

لوساوسه.نشجمتولا،م!ئدهنحذزوأنغذؤأ،نالشطتخذ

ؤإذ!:تعالىقال.اللةدودطمنأويىءوذرتهوجنوذهالثطنتخذونالذينيخسزوكم

زثهءأترغنققستنآلجنيمنكانإتيي!نإلأقستخذؤألأذتمآستخذوأيلضقبهكةئقا

051:الكهف1!ووتذلأللظيمينيئنغذؤيملكتمؤفتمذوفييمنءآ!يؤأؤذفيئتهؤأقتتجذوتهر
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ولايةعنبديلأالضيطبوبولاية،اللهعنتديلآبال!ثيطنيرضىالذيهووقن

عادتهبإحساناللةرحمةوترك،الملعونالرجيمال!ئطنمعبالسيراللةغفبويختازاللة،

!!8بدلأللقلمين"لئىذلك؟فعلقنعنئقاذماذاوطعه؟
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حوايأمنافىفىفا!ا

إلآالمدةتلكمقدازيعلخولايعش،أنلهاللةلثاءماؤجدأالجنةفيآدئمعاثن

فيوحوتهمعهالذينكالملالكةلثة،مسجأذاكرآالفقرةتلكفيوكان،وتعالىشحانهاللة

الجة.بخراتويشمغ،الجنة

بايلإخراجعيهمحكوثم،ملعونمرجوئمأنهيعلخلبههأيفأ،الجنةفيإبي!نوكان

.الإخراجذلكسيكونمتىيعقخلالكه،الجنةمن

وقال"الدينيومإلىاللعةعليكوإن.رجيمفإنكمهاا"اخرجله:اللهقاللقد

ال!غرين".منإنكلىخرج!يهاتتكبرأنلكيكونفمامنهااهبط11:لهالله

ئذلاوأنهوغفتته،لعتهبهأحلوأنه،الجنةليمكانلهيفذلمأنهغزقهوبذلك

وقت.أكبفيفجأةمهائطزذفقذكها،اللهديخرخهمتىيعلخلالبههالجة،منئطزذأن

وتكرفهعيهيحقدكانجقد،نظرةآدتمإلىيظزالعرةهذهخلالوكان

للأخذاباسةالفرمةينتظروكانأمابئ،ماكلفيبب!لازغمه-في-لأنهوئبفغة،

يتماتك.لاخفقأنةوهيضعمه،نقطةيعرلثكانأنهسمالاآدتم،منثألي؟

،لآدمزوجألتكونالأثى،المرأةيخلقأنوتعالىسجاتهالحكيخاللهولثاكأ

لمفإنهاآدم،خلقيمراحليعنالقرآدطآياثتحذثثإوينمالهازوجأبدوليهآدئمويكون

لاالتي"القرآن"بهماتمنخلقهاتفاصلوبقت،امرأتهخلقتفاميلعنتخدث

والشة.ب!لامنمعتمد؟أدلةوجودلعدمبيانها،نشطفي

لأن!اجمهقةالنسايوكيانةمحواو

وسلم.عيهاللةصلىاللةرسوذذكزهاولكنآدم،زوجاسغالقرآنيذكرلم

عليهاللةصلىاللةرسوليعنعه،اللهرضيهريرةأبيعن(3335:)برقمالبظريروى

."ا.زوتجها.أثىتخنلمخؤاخولولا،اللحمثخزلمإسرائيلتجو"الولا:قالوسلم

منمشقأعرتأولش،أعجميالاسخهذاأنوالراجخ"خؤاءا".هوأفااسخ

باللفةييهلمعرببأوليوتجذأنقبلومات!تعاشث"خؤاء"لأنبعفئهم،زعتمكط،ابة

أعلم.واللة،العرية

وق!همتد.وألتنتفيرالقحم":"ختزومعنى
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ولقلىقبقهم،اللحئميفسدفلموته،اللخيمخنزفيأ!تلإسرائلبخواكانلقلى

حاتجهمعنزاذماولعلمه،حاتجتهمويأخذوناللحخجملونإسرائلبنيقبلابائيكان

اللحم.يفسلىفلم،لغيرهميعطوتهكانوا

اللحم،منحاجتهمعنزاذبماتحفظواأنإلىذقعهمئخلهمفإنإسرائيلبخوأقا

فيلفسايوفرة،وتبريليهاللحمحفظأدواتزمانهمفيتوقزولم،لغيرهمإعطائهوعديم

إل!رائل.بنيزمنذلكبلىايةوكانت،اللحمخزولذلكزمايخنا،

ا"حواءهأنزوجها"،أثىتخنلمخؤاء"ولولاسلم:عل!اللةصلىقولهومعنى

ابثرية.تاريخفيبخاقاعلىهذاويطقالأثى،للمرأةابموذبخهي

لمحواغأمتافإنالزنا،فاحشةوارت!لثباليرض،الخيانةهنابايخانةالمراذوليس

.طاهرةعفيفةكانتبل،كذلكككن

المعمة.ارتكابوتزلنن،الذينفيايخانةهنابالخيانةالمراذ

،الحرامبففليأزواجهنإغراءفيكبئردوزلهنحؤاء""بناتمعظمأنهذاومعنى

الرجالومعظخالمعمة،علىزوجهاحمليليالمؤثرةأسلخهاكهنالواحدةتشخدئمجث

.الحرامويرتبهونويشجبرنيشسلمون

المحذورارتكابئلآدتمزيهمثالتيهي"حواء"أمناأنالحلىيثهذامنئفهغولا

اللة.بعونبعدفيماالقعةمنالمئ!هدهذاعنوستكقخ،المحرمةالشجرةمنوالأكل

خلألةتكونوبذلكالحرامفغللزوجهائزينإمرأ؟أكنالحلىيثليتجواءالمراذإن
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واح!ةنفسفىكلقاوحوا!آفىم

لف.ذلكإلىكشير،مبهمةقرآنيةآيةووردثخفقها،القرآنئقعللمآدم،زوبخحواة

ؤتثؤتجقازيمثقاؤخقنؤاحذةتقميئنخققكصلذىآرتكئمتفوأآلتاسقآتأئها!:تلى

زقيتاغقتكتمكانآدئهإنؤآلأزخاتمبهءلونتمتآءلذىآآلثه/ؤآتفوأءآ!يؤكتيزارخالأيثفضما

11النساء:ا(!

واعمدواآدم،نفسمنمخلوقةحواغأنإلىوالمفسرينالعلطءبعفنذهبد!و

جسيمبعفيىمنمخلوقةحواءأنأيزوجها"منها"وخلق:تعالىقولهظهرعلىذلكفي

آدتم.ضفغهوالبفنوهذااييض،على4يد"من"لأنآدم!

واتءللرجالياللهتكريمعنتخدثالآبةلأنهذا،علىداتةالآيةنتبرولا

حميا.

الواحدةالفسهذهمنوخقق،"واحدةنفبى"مناتثرنحنخققناأنهلئهئخبرنا

زوجها.

:الوامح!ةالنفسمقوالمرأةالربلكلق

هذه،البشريةالطيةفيهاتفلالتيالإنساية،الفم!نهناالواحدةبالنفسالمراد

،وأجهزةأعفاءمنلههبماابشركبن!لالههاوايغل،وروحماد؟منالمكونةالنفسن

وغرائز،وكاتوميفابوأحاسش،مشامجزمنفيهوبماالىدقي،جسئفهعيهايقوئم

البنهذا..ويخالوفكروتموليوروحقلبمنلههوما،وتطلطتوآمالي،ويثهوات

اللة.خققهاالتيالواحدةابفسهوكلهالإنساني

النفسيىهذهمنخققثم،الرجلالميهاملةالواحدةالفسهذهمناللةوخلق

.المرأةالمتكاملةالواحدة

تملحثالذي،السلامعيهالشرأبوآدئمهوالواحدةىي!فبلعملينموذجوأوذ

حواء،زوخهالواحدةللفسنموذجوئانيوكاقا..خعائمهابكاملالواحدةابفسنلهه

وعايها،خمائمهايمليالواحدةالنف!نلههاوتمثقتله،زوجأوتجعلها،اللهخلقهاالتي

كلليقوتم،والمرأةالرجليبين-وعالهمآيولوجيآ-الحكيماللهجققهافرديل!فروقمع

.الحياةفيبدور؟فهما
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المرأةوأنودثخصيف،وروحهبجسئمه،سويةإنسانيةن!فنالرجلأنمعاةوهذا

ولشثككالرجل،مكرمةمعززةوهيودثخمها،وروحهاجسفهالها،سويةإنسايةن!فن

.للمرأةعطيئوتشري!تكريخوهذا،مهمزلةأحطأوأدنى

لهخققاللةإن:نقولحتىالسلامعل!آدئمالآيةليالواحدةبالفسالمراذيس

خؤاءمهاخلقثمأولأ،آذتممنهااللهخققالتيايلإنسانيةالنفسنهيإنماحؤاء.زوقيمه

ونساء.بهرأرجالأمهماتثثمذلك،بعد

مهااللهخلقالتي،الواحدةالنفسيىعنتخدثالتيالآيةهذهأنواللطيف

وأحكايمهن.اتءعنبصرآثثتحلىالتياتء،سورةمدرلي،والمرأةالرجل

عندماعظيمأ،تكريماالمرأةكزمقد-وايلإسلاتم-القرآنأننرىوبهذا

.!!الرجلمهاخيقالتيالواحلىةابفسيىمنقخلوقآفاضيلأ،لثريفأبشريآينأاتجرها
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الأعال!والفهلعةالمرأ4اقفا

الإنسايةالفسمن-آدممثل-خيقثخؤاغأنالقرآنآياتخلالمنعرقا

المراذفماضيفع،منخيق!ثخؤاءأنوسلمعليهاللهصلىاللة4رسوأخبرنالكن،الواحدة

الفلع؟بذلك

اللةرضيهريرةأبيعن(4689:)برقمومسلم(3331)برقمركبالبضروى

منخيقثالمرأةفإنجرأ،باتء"ايعوصوا:قالوسلمعل!اللةصلىاللةرسولعنعه

،أعوجيزذلمتركتةوإن،كسرتهئفيمهذهئتفإن،أعلاةالففعفييثيءأعوبخوإنضيفع،

يضرأ".باتءفاشوصوا

ضرأ،باتءالرجاذالحدي!ثهذافيوسلمعليهاللةملىاللةرسوذيومي

العجيبة.الشاءلهيةوئين،وتحملهندثرتهنبحسنويأمرهم

الفلغوإنضفع،منخيقثالمرأةبأنوسلمعليهاللةصلىاللةرسوذصرخلقد

منئذولااعوجاجها،وإزالةتقوبمهايمكنلاالمرأةوكذلك،اعوجاجهوإزالةتقويمهيمكنلا

مجوجها.علىبهاوالاستقالحالأماس،هذاعلىمعهااقمل

:المرأةلهنهكلقتالذيالضلعلهاالاسرنيلياقرفض

فيوايتمئخبوا،ظاهرهعلىالحديثفيالمذكوزالففغ؟العل!بعفنتي

حواغأنالحديثئمتزخوثالوا:آدم،منحواءخلتيعنتحذث!ثالتيالاسرائيلياتذاكرتهم

بذلك؟تقولونولاتخايفوتهأنتمفلماذاآدم!ضلعمنخيقث

الجنة،فيوحدهنائمأآدمكانبغاأنهالقديمالعهدوأسالهيرالإسرائياثئخبر

وتجعلها،لحظةفيحواءالفلعذلكمنوختقالأئسر،جانيأضلاعمنضلطاللةأخذ

منلها:قالورآها،التمطفلماآدم،يحانبوجلست،الأنثويةالملامحكللههاخةامرأة

ضفيك،مناللهخققنيأمرآدك،أنا:قالتذلك؟معنىومالها:قالحواء!أناله:أنت؟قالت

.!!منهجزخلأنهاخؤاءإلىقخن،ناقمةفوتجذهاأضلاغهآدم!تح!ن!لكوتجغقني

،المسلمونالإنجارتونتققهاوقد،القديمالعهليأسفاليفيموجودةإسريلإثهذه

لالهها،نحنتوقفولذلكيؤيذها،ماالعريحةالمحيحةوالسنةالقرآنلبيوتجدلالبهه

لبحانه!اللهعندوالعلمبها،نقوذولانكذلهاولانمدفها
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نفسي:المرأةاعوجماج

ضنعمنخيقثحواكأأنعلىمريحةدلالةيلىذلاا!بقالمجغالحلىيثإن
علىوئعزفاغمومأ،المرأةعنييهلغوإفحواء،أفاعنييهلئملاالحديثوإن..آدم

خؤاء.بخاتمنإمرا؟كلطبيعة

اعوجابخهووإنمامادتأ،اعوجاجاليسوهذاالمعؤخة،المرأةطبيعةالحديثئين

.منوينفسي

الحكيئفالئهعام،بشكليللمرأةالانفعالمنالطلهفيالفسيايريهبإلىئشروهو

يغا.ابةفيولهم!ئخققوذلكمذفعة،انفعايةعالهمة-الظلبعلى-المرأةختق

وذلكوالعكر،والزوتةوالطئيبالموضوعةتمفأ-الظلبعلى-الرجلاللةخقق

الطية.8هذإلىتخابخالتي،الجاةفيرسالتهيحقين

اللهرسوذتئصؤزأذهايخنا،إلىالمرأةعندالانفعاليةالطلهفيةالطيعةولقريب

فمنضفع..صورةفيذلكعرفنجثالمفبر،ابليغايمويرهذاوسلمعيهاللةصلى

وإزالةالفلعتقويخيسجلوأنه،أعلاهالفلعليماأعوبخوأن،أعوجالفلغأنالمعلوم

علىالفلعمعيمرفأنايلإنسانوعلى،تكسيرهفسوقذلكفعلوقن،اعوجاجه

اعوجاجه.أساس

فيمايةامرأةنرىوقفمفعقة،مدفعةعالهفيةعمومأ،المرأةاللهخلقوهكذا

فغاليإنهاانفعالاف،ضطئحسن،اهي!يلاحأفيموضويمةمشاعرها،فيموازنةأف!رها،

حكمحتأوقؤقثأوتكلمثإذاوئالغوئفالي،كرقتإذاوئالغوئفالي،أخثإذاو!بالغ

نقدث.أو

فإذاضر،كلفيهازوخهالهاوئقدئم،ولنواتشوابزوجهامعالمرأةتيشن

وقالحثمعروقه،وكفزث،الإحسانشواتكلنسي!تمرة،خفهاليتمتزأوقزة،لهاأساخ

.!!طقخيرأمنكرأيثماله:

وإذا..ذلكمنهاتتطلمثالتىابة،فيرسايلأيؤديالططمةلهذهاللهوخققها

ماوإذامعه،تخاولثلالهإفوايوازن،والموضوعيةانثيعلىامرأتهكلالزوبخأراذما

.إمجؤجهاعلىلهاويشمغهي،كمماتتققهاأنئذفلائطففها،فسوفذلكعلىأعتر

الأثشزآدتمضلعمنخلق!ثخؤاءأنعلى4يدولا،الحديثمقموذهذا

.!!عوخلأا
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الزوجينبينالتزاله!بمحكمة

وينطبق..!"زوج"هوأفكماله،"زوبخ"أفاآدتمأخبرخؤاءاللهخلقمابعد

زوبخمنهماوكلله،زوبخأيغآوامرأتة،لامرأتهزوبخفالرجلاتبئر،منالأزواجعلىهذا

للآخر.

ابة،تستعيئفلاالزوتجين،بينالدقعةالوثيقةالعلةعلىعجةدلالةهذاوفي

وتلاخم.واتحالي"اتزاوج"منعهايتفيوما،"الزوجية"اهذهإلا،الخلافةولاصتتحقق

ممارسةولا،الأرضعمارةولا،ذاتهتحعقيمكنةلابمفردهالرجلأنهذاومعنى

تكمللهبزوتجيتهافهيزوخه،المرأةإلآتملأهلا،فارغيهانهمنمهمجزخوهناك.الحياة

تحققبمفردهايمكئن!لالهإنها،المرأةفيهذامثلوقلإنسانيه.وئحقق،فراغهوتملأنقميه،

الرجلإلآيملأةلا،فارغمهمجزكيانهاففي،الحياةوفمارسةالأرضعمارةولاذاتها،

إنسايها.ويحققفراغها،ويملأنفمتها،يكملمهاوزواجهلهابزوجتهفهوزوخها،

الرجلمنكلعند،الفراغوملءالقميىلسذال!ملةالزوجةالحياةمنئذولا

والجسدقيوالعقليوالفليوالروحنالفسي؟اللفعلىالظئمةالزوجةالحياة،والمرأة

وايطل!توالآماليالهمويمعىوالاتفانوالأولاد،الأسرةعناينتبئوالتىينهما،

ضانة.!وايزاوبخوالايظكأايوافقزاذفذة،الزوجةالحياةزادتوكلط،المشركة

الجنيىوممارسةالئهوةوقفء،والمرأةالرجليبينالطبرالجسدقيلتظءيمكنولا

الهددثبلبجستد،جسل!ايفكأالهدقن!يللأنه،القصوشذايزاوج،تحقيئمنيهما

تجاهمنهمالكلوالاجتماعيوالجسدقيوالشعورقيوالنفسيوالققيالروحيالسئكون

.!الآخر

ؤفلتا!:تعالىقال!ك!للرجلزوجآالمرأةوكانت،للمرأةزوجآالرجلكانولهذا

تقرتاقذ؟آلهمتتخرةؤلآشيئئقا!مازغذايحتقاؤكلآآلختةؤزؤجكأنتآستكنتاذم

(35:البقرة1(!لظلمينآمنقتكوتا

وجعلتالزوتجين،بينالتزاوبخهذاحارتمثعدماالغربيةالماديةتمزقتوكم

الجشلممارسةعابرأ،لفغجسديهماايفءمجربعلىقائمآمشاعأ!11بالمرأةالرجليعلاقة

.!،،الحاجةو"قفاء
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البنةفييستمتعانوحوايآدم

يتجؤلاأنلهمااللهوأذن،الجنةفيحواءزوتجهلهخلقثم،الجنةفيآدتماللهخلق

لثجر؟عنإلآيثقفماولموضراتها،له!مهامنلثاءامايملاوفيها،ويستقعا،الجنةلي

.واحدة

تقرتاؤلآشيئئقاختثينقكلآتخثةآؤزؤخكأنتآشكنؤلاذئم!:تعالىقال

11:911!عراف(!لظيمينآيمنقتكوتالشئخرةآقذ؟

نأعرتآدتمأنمفاةوهذا.الجنةوزوخكأذتاسكنآدم:يا:لآدماللهقال

الجةليكانلأنهغئرها،أنثىالجنةفييكنولمله،زوبخ"خؤاء"االأثىالمخلوقةهذه

الجن.منوهوإبيسوفيها.أنوثةولابذكورةيومفونلاوهؤلاء،الملائكة

أغذهاالتيالفيم،دازالجة:"االجنةوزوجكأنت"اسكن:قولهفيبالجةوالمراذ

الجةفيكانتوإبلي!نوحواخآدتمثعةمنا؟ولىاثهذأنوالراجخ.ايقينللمؤمنيناللة

اليم.دار

اباركةالجةهاوئراذ،المعنىلهذاالقرآنفي"الجة"كلمةالتعمالغالتلأن

للمقينمأوىهيالتيابعيم،داروجعل!وإبلش،آدمقياللهخققهاالتيالعطمة،

الطلحين.

جنة"االجنةوزوجكأنتا"اسكنآدمقعةفيبالجةالمراذأنإلىبعفهموذهبئ

وثمار،ألثجازلههالم!نوهذاعال،جبلرأسعلى،مرتفعمكالطليتفل،الأرضعلى

.!السببلهذا"الجنة"اتي،فسيحممتدوهووقمور،وبيوث،وعونوأفاز

القرآننايعبرفهرمعيتفقلالأنهواتجهالإهم،تأوييهمفيهؤلاءمعوتسظ

مانغهاكليسثم،القرآنفيالجنةمعنىفيالأصلهووهذا،الجنةوزوجهآدمب!سإعن

اليم.دارعلىالجنةتلكحمليمنلثرعأأوعقلأ

الأولىالمرةوحواءآدئملههايعيشنوذلك"الجنة"،معنى!هيمفيالأولىهووهذا

إلىالشون-الأرضعلىليعيشونالذين-ذريهمالثعولي""لافييغرساجاتهما،من

أبويهم.!بليمنلههاالإقامةلشقلهها،والرغبةالجة،
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بقوله:اللةرحمهالقيمابنالإمائمتمناةماهذاولعل

اتخيئ.ولهيهاإ؟ولىاقافيقليثهاعدبخاتعلىفخي

ا"وكلا:معينةلثجرةمنإلآلثاءا،جثالجةمنبالأكليوحواءلآدتماللهأذنوقد

لثئتعا".جثرغدأمها

ولاأف،أوتقثيعريهلاالذي،الريخلىافنيغالواسغالأكلهوالزغذوالأكل

.إوالانبساطوايلذذالالتقالحعىيقوئموهوأذى،أوخطزعنهينتبئ
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المعرمةالشبنمقالاقترابفىالنهي

قالميةواحد؟لثجر؟منإلآيمغهمالماتجتةمنأراداحيثمنبالأكليوحؤاءلآدتماللهأذنلما

لشئخرآقذ؟تقرتاؤلآشيصقاختثمجنقكلآلخئةآؤزؤخكأنتآستكنقلاذئم!:تعالى

(91:ا!عرافأ(!لظيمينآيمنقتتكوتا

لئهتأخامآثمرآثمز،الكثرةالعديدةالجنةألثجاليمن،واحدة!ثجرةكانت

باييمفاألثارمهاالاخرابعناللهفافمالماولذلكيعرفافا،وحواخآدئموكانمرغوبأ،

ماديأ،فزبأمهماالشجرةفزبعلى4يذوهذا،للقريببهئشازالذي"هذه"،الإلثارة

معوتأ.علمتأوفزبأ

وك!،!دعمعروفةلثجرةلأف،الذهنيللعهد،"ا"الشجرةفيايعريفوأل

كانإبلشأنكص،فو!رعي!نواالملالكةفإنالشجرةتلكيعرفانوحواءآدمكان

يعرفها.

لنا:مبهمةالمعرمةالشبرة

بمحردالقرآنايهفىجث،القرآنفيمهمةلأف!إنعرفهالمفإتانحنأما

حديثيرذولمعدنا،!!امهائزيللاالإلثارةوهذه."االشجرةهذهتقربا"ولالها:ال!!ثارة

اللةرضوانةب!ملايحاولولمإئهامها،ئزيلوسلمعل!اللةصلىاللةرسولعنعحغ

عنها.وسلمعليهاللةملىاللةرسوليوسؤاذ،الشجرةتلكصرفةعيهم

ولم،القرآنفيالشجرةبإلهايميزضوالموالإخبارتينالمفسرينمنبهرأولكن

كلامآوأوردواوتحديذها،معرخهالهحاولواعها،السؤاليعدمفيبةالمطوسغماي!تفهم

ديل.عل!لشىباليبرجمآ

ذلك،غيرأوتينأوقمغأوئفاخأفامن،الشجرةتلكفعيةتحديذيعنياولا

بها.الجهل!رنا*

لفوتستبوها،القديمالعهدألهمفازأتفواعدماالكظزالهودأجازأنوالعجث

مادية.حقيقيةوليس!تمفوية،يئجرةآدئمعنهالهيالتيالشجرةأنزغموا،واخراخكذبأ

أكاذيهمفيوقالواالخلود!لثجرةأنهاثانيةمرةوزغموا،المعرفةلثجرةأفازعموا

ذلكعلى"الربو"آةرولما،عار!عالمأ!عاز""المعرفةا"،ثجرةمنآدئمأكل:ومزاعمهم

المخلوقهذا!لىانالرواللملالكة:وقال،وسلطانهملكةعلىمهخاقالعليممنالمستوى
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الجة،فيعلبخطرأويكون،العلمفيوييفوفني،المعرفةلئجرةمنأكللقدخققئه،الذي

"الزبئ"خماثميىإلىيهتدقيأنقلالأرفى،إلىبالإنزاليوعقابهمه،ايخلصمنبدولا

.!بها!وتم!،الأخرى

الأجازيقوئهماعنالزبوتعالى،عريضوكفزبهير،لهتانهذا،ربيلبحانك

.!المحزفالفديمالعهدرواياتفيأبالهيلمنعه

الجنةفيميةواحلىةيثجرةكان!تلقلى:المحزقةال!ثجرةتلكعننقوئهماكل

والمهمأهقها،القرآنلأنبها،الجهلنحنيفئرناولاثمرها،ويعرفابوحواء،آدميعرفها

الحادثة.منالعبرةاستخرابخهو

:؟الشبرةمقالاقترابفىالنىلماذا

عننهافماإنمااتحزقة،الشجرةتلكثماليمنالأكلمجرليعنوخواخآدتماللهيهلم

."االشجرةهذهتقربا"ولا:قالجثمها،الاخرابئوهو،أبلغهوما

لأنةمها،الأكليعنالهيمجرليمنأبلغالشجرةمنالاقرالبعنوابهي

الالهراب.عنالهيتضقنلافإنهالأكليعنالهيأمامها،الأكلعنالنهييتفمن

كاناأفمامفاةوهذا.أولىب!ابمننهاياكلالن،الشجرةمنيعزبالمإذاإفما

فها.والأكل،ال!ثجرةمنالاخراب:دثئنعنمنهتين

،الحرامإلىتومللهريقكلتحريمأي،الذرائعبسذالإسلامفيالمسقىهووهذا

النظرةقخزتمإيه،توميلطريقكلوحزمإيه،الذرائعسذالزنا،الإسلائمحزتملهندما

ذلك.وغز،والتبرجوالاخلاطوالفئةوالممافحة

كاناذلكقغلاإنأنهماأخبر!ال!ئجرةمنالاقترالبعنوحواخآدتماللهفىولى

."القلمينمنلهيهوناالشجرةهذهتقربا"ولا:الظالمينمن

علىتعوذالظليمهذاوعاقة،الحرامإلىابعوتقديالحذتجاؤزهووالظلئم

.وتجاوزهظلمهثمنيدفغجثصاجه،

المغرمة:الشبرةفىنهيهلأمحكمة

منابخينبعفيىعلىالشجرةمنالأكليعنلهمااللةنهيفهئمأيثكل

الجةفيتكنلمالحادثةأنعلىدليلأالشجرةعنبالاتهاءايكليفتهذاواتجروا،المسلمين

دازيسثالجنةلأنالأزفى،فيتجليقمةعلى،عاليحمليبستالطفيكانثوإنماابيم،دار

.!ونعيموثوالبجزاءدازهيإنما،تكيف
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جزاءدازالجنةكونوبينوخؤاء،لآدتمايكليفذلكبينقعازضأترىولا

.باثوو

كذلك؟تكونمتىلكن!صجحهذا!ئوابدازتكونأنالجةليفالأمل

وحواءآدئمئكف!أنيفغلاهذالكن.القمةيوتموالجزاءواررلبالبثبعذتكون

البشرية.حياةبدايةفيخامتأ،تكيطلهلأ

بالبدة،لههائكلفهمالقامةيوتمالجةالمؤمينئدخلأنبعذاللةإنفبا:ولو

وجزاءثوابدازالجنة:ثائليناعتراضئهملقغانر،فيبالعذابالمقع!ريناللةوئعاقث

.إمنهابالخروجيعاقةلالههاأدخقهوقن،تكيفدارويسث

لحكمه،خاصةحالة8فهذايكيف،بذلكالجنةفيوهاوحواخآدمتكلي!أما

.!دبحانهاللةأراذهاخامة

؟الشجرةتلكمنبالاقترالبعنبالهيالفهكففهطلماذاكساثل:يتساخلوقلى

معانيوتمةوحواء،آدتمإرادةتقويةهيايكليفذلكمنالحكمةلعل:فنقول

ويغرناإله،الظزليحستالجة،فيوهاذلكعلىوتدريهماعدها،والالزاماليهيف

علىالدنيويةجائهماوسعوئم،الأرضإلىذلكبعدسيزئهمااللهلأنمعه،ايظعلعلى

وابهي.والأمرايكيف

منلذريهماالشرعةلتيفتمهيلىأالجنةليلهماالتكليفهذاوشكون

منذريئهمائكق!كذلك،عليهوتدرباايكليفهذاالجةفيالأبوانكففلكمابعدها،

أعلم.واللةمعه..وتك!علإ،وتدربئايكيف،هذابعد!
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إبليسعداقفأوحوا!آفىملقذير

الاقرابعنوئهافمالثاءا،حثالجةألثجاليمنياكلاأنوحؤاءلآدتماللهأذن

فقط.واحد؟شجر؟من

تعالى:قال.لهبالاتا؟وأقزهما"إبلشىا"،الشيطانمناللهخذر!المحذور،لييقعالاوحتى

غذؤقذاإنتاذئمقفلتا+أتىإتييسنإلأقتخذوألأذتمآستخذوأيققلآبكةئقتاؤإد!

تغرك!!ؤلآييهاتخوغألألكإن!دسعىآلختةينئخرتجتكقاقلآؤيرؤحكلك

1119-116:أطه(!تضخىؤلآلهيهاتظخؤألآؤآئك

وكغحواء.ولزوجهلهالتحذيزوهذا،وحذرهوكقمهالجةفيآدتماللهخاقب

وقهقه.اللةكلاتمالجنةفيآ!ئم

ولزوجك.لكغذوإبيسهذا:آدمياله:اللهقال

وحواو؟:آدمايليسعاديلماذا

ولمعيه،وخقذوعاداهوأبغقه،فكرقهعلإ(ففلهاللةلأن،لآدمعدوإبيسن

قطعوقد،اتليالمتكبر،المبغضالحاكدعداوةلبهلأمعه،ئخطئولمبه،آدئميصطدم

فيوإيقامجههو،إغوائهمحاولةإلىسيسعىبلآدم،بنيبإغواءاللةأماتمعهدأنفسهعىإبليس

حئه.عيهاللةيغفتالمعمة

والكيذال!ثئرلههتجسثذوإبلي!ن.افاديالطبله،الذاكربالثهللمؤمنماذآدئم

.والعداوةوالحقذواللؤئموالمكز

ولأنه،مالحطيبئلأنهبل،ضذهالأخيزارتبههلذنبلاآدتم،إبلشنعادى

السجود.!رففنأنمنذإبيس،نفسيليماتتالتي،ايخرةالظضلةبالمعانيإبيسنئذكز

لبههآدم،ملمعهئخطئئلمحواخأنمعأيضأ،حؤاءزوتجهإبلشنوعادى

لى.ذاكرةباللة،مؤمنةلأفاوأبغقهاعاداها

ثمعدؤثن،الشرمنلثخمينأولامخذولهذا،لهبمؤمنكلئعاديإبيسنإن

.!!معهئخطئواأنبدودط،آدمذريةمنوالمالحاتالصلحينعادى

منلحاتوالصالصلحينوعادىوحواء،آدتمعادىقدإبلشكانوإذا

ييهويوكمالمؤمين،هؤلاءئعادوننير!!لاالخامرينال!ئطالطحزدتلهإنذريتهما،
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هؤلاءوجريمة!معهميعاملواولم"يخكوالموهملهين،الشبهؤلاءعداوةبخاليالمؤمون

!مؤمنانأفماإبلشنعندوحواغآدتمجريمةكانهمثكما،مؤمونأفملهينالشبتالمؤمين

.!قلولهمأعماقمنتزوذأنيوفغولا،لهال!فرينعداوةعلىنفتهئؤطنوالمؤمن

الجتة:فأإكراجمهمايريدإبليس

علىيكونمه،إبلينهددتلهذكزولزوجهلهإبيسنبعداوةآدتماللهأخبرلما

منيخرجنكمافلا"ا:تعالىقولهفيوهذا.هدفهتحقينإبيسنعلىوليفوت،أفرهمنبينة

."الجة

علىخكمقدوالله.مثهيكوناالجة،منوحواكأآدتمإخرابخهوالخبيثإبي!نهددتإن

والإخراجالطردخكيمتنمذينتظزالجةفيوهو،وكفرهلالتبهار؟الجةمنبالإخراجإبيسن

آلدلنتوسإتئآلقغنتةغقتكقيإن!زجيصقإئكيحتقاقآخرجقال!:تعالىقالوالإبعاد.

135-43:لحجرا1(!

خهوهداةاللة،إلآيعلمةلاهذالأنالجة،مناللهليخرخهمتىإبيسنيعلخولا

عليهمااللهليغمت،الذنبفيوحواكأآدتمإيقاعبمحاولةالعزةهذهيشفلأنإلىولؤفه

اثلةيقوذوكما.ابعيمذلكمنمحرومنحئهويكونامثه،الجنةمنوئخرجهمامثه،

.!!!أعدائيوعلىغقي

آدتمخذزولذلكله،ئخطكاوماإبيسلههيفكزمايعلئمالحيهتمالعقياللةوإن

له.ينتبهاأنوعيهما،الجنةمنئخرجهماأنهوهدقهأن8وأخبر،هكيليمن

وخططحقدآ،عليهازداذ،الفةمنوتولهقنعمةفيالمؤمنالحاقذالعدورأىوإذا

لكته،وخذةإبلي!نهدقهذافلش!والتطسة،والبؤليىالشظءفيليوقغهذلك،منلحرمايخه

المؤمينإ.ضذوالجنالإنسيىلثالهينمنبخودههدق

اسخابئفإنوالشئر،والرفا؟الخرمنفيههووماالجة،فيبحالهآدتماللةؤذكز

منيخربخكما"فلاله:قالوالغسثر،والضيقالشظخبهوخلذلك،خسيردطالشطلوساوس

تفحى".ولالههاتظطلاوأنك،تعرىولافيهاتجوعألالكإن.فتشقىالجنة

لطيةمفةوالأمانوالراحةةوالرفالديا.الحياةلطبيعةصفةوالتعبالشظء

حمغفماوئحفقكها،يئاءاجثمنوزوخههوياكل،راغلىآمنالجةفيفآدئم،الجنة

فزفهان.فزتاحانا!وحاجاقما،
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والضراب،ة!اويطلبئويعطشنيظطولا،يغرىولايجوغلاالجةفينهماكل

ليلهلش..ويعمليكلىوهوالشمسلأشعةويقرفنالفئحى،ت!وئب!يويفحىولا

وظط.جوغولا،وغزقتضثولا،لثانعملولا،حارةن!مخالجنة

وثعبهاابةلثطفمنئعايالط!سولت،الجنةمنإبيسنأخرتجهماإذاأما

الديا.ابةلهبيعةفهذه!ويثغاننويالط،ويغزيانيجوعالطوسوفوم!ثتقتها،

ئريذالذيإبلينويحذرا،الآمنابييمذلكفيابئءعلىيخرماأنلهعيهما

.!نهحرمائهما
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(25)

اقالسويلكشفإبليسوسوسة

وسيلةفيوقكر،الشجرةمنالاخرا!بعنوحؤاغآدتمفىاللةأنإبيسنعلخ

المعمة.فيوإيقامجهماإغوائهمامنلههاتمكنلثطايه

وهو،حوتهويحوئمبهيط!كانجثآدم،ضعفنقطةقبلمنيعلخوكان

واحمطيخاتك،لاوأنهأجولثأنهعرلتحيثلهه،الروحنفخقبلالجنةفيممذ؟تماذ

.إإلهاحاتجهلحينالمعلومةلهذهاللعين

.إوكهاجاغأنهعرلتوالآن

اللهيكففهماتكيفأؤذوهو،الشجرةمنالاخرالبعنوخؤاغآدماللةفىلقد

الجة.منوأخرتجهماهدقهحفق،ال!ئجرةمنالأكليعلىحميهمافيإبيسنجحوإنبه،

فهذه،البابهذامنلهففدخلتماتك،لا-كذلكمثهوحواخ-آدتمأنوبما

المحذور!.فيدتوقغهالتيالفعفنقطة

لإسقالههط.معآوخؤاءلآدتمإبيسنتوخة

:اا"وسوسفعلدلالة

شؤءايهضايمنغتنفغاؤوليىتاتفقاينتدىلمتتيطنآتفقاقؤستؤش!:تعالىلمحال

آلخيدينأؤتكوتايمنتكوتاتقكتنأنإلأآلشئخرةقذ؟غنزثكقاتقنكماتاؤقاك

021:فالأعرا1(!

اللهقاذوهنالثطان،وؤصقها"إبيس"اعهلأناشقه،ولش!ومفههناعيهألهلق

ولذلك،نالشطعمليمنفهيبالوعف،ايبزياسهاالوسولهمةلأن،"الشيطانلهما"لهوسوس

وصعه.إلىاجمهعنغدل

هذايكونوقلىمعهما،مهقواصلوحديثلهما،ال!ثطبمنإيحاءوالوسوسة

خقآ.بالهطلثعورآيكونوقدعيا،فاهرأالحدث

والخعة.العيةوإيحاءاتهمعهما،إبلي!نحدي!ثبالممرالييوحي"وسثؤس"وثعل

.!الطدثرةأواننيةأوالأولىالمرةمنلهيستجياأأفماعلى4يلىمهالاستمرازوهذا

هذاعلىوحافظاعداؤته،قذكزثنفه،حذزثنبقااكالهماإلىئشيروسوس"1"فعلإن

نه.لهمااللةيحذيرواستجابا،لمحرةوالاتباهالوكل
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الوسوسةفيإبلي!نتجذتةالذيالبهيرالجهدإلىيشير"وسوس"االفعلهذاأنكط

بالاتا".لوسولتهومواجههماوخداعهما،لهما

:السوواتوا!بإالشيطانأراد

منعهماووريمالهما"ليبدي:الآيةأجابتفما؟ال!ثطنوسوسلىذا

سوءاقما،،.

قذقهوئت!ن،الشطانلوسوسةئعللبعذهاوالجملة،التعليللائم"ليبدي"فياللائم

نإآدم"يا:الجةمنإخراخهماوهو،للشطانبهرأصليهلىفذكزلبقلقلى

.8الجةمنيخربخكمافلاولزوحك،لكعدوهذا

ووريمالهماليديالشيطانلهما"فوسوس:الوسوسةمنهدفهالآيةتذكزوها

منإخراخهماهوللشيطبالأساسيقلهددثالآين،بينتعازفنولاسوءاقما".منعنهما

فإنهاتهما،سوءوإبداغعوراقماكش!ال!ثطننالهدفهذاتحقيئفيوسائلهومنالجة،

منبإخراجهماالكبرهلىفهحقق،بالوسوسةالجزننالهلىفهذاوحققذلك،منتمكنإن

منلهجرتجهماعليهصاللهيفضثوبذلكعورائهما،تنكش!بعصيايهمالأفماالجة،

الجة.!

لهما"."يليي:فقطلهماوالإظلأزالإبداخوتغقق.ويكشيفئالهز"اقيا،ئئلي:ومعنى

"ووري"وعنهما".ووري"مالهماالفعلوتغتقويئتر،اخعي"ووري":"ومعنى

عناللهوارى:الجملةوأمثل"اوارى".فهوالمعلوئماثين،بواوئنللمجهو!مبئمافي!عل

السوءاتتلكلهمائظهزأننالشطوأراذعهما.ولترهاوأخفاهالعوءاقما،وحواخآدتم

عنهما.المواراة

كشئفها،والمرأةالرجليسوكأالتي،العورةوهيسوءة،جمغ7"سوءافهماو

.!وتغط!لمرهاعلىوتحرعالطإظلأليها،منويخخلان

أراذ،خاصةمواراةهذهبأنيوحيعهماووريثوخؤاءآدمسوءاتوكون

لهما.السوءاتتلكوإظلأزوإبداخعيها،والققكأإزاتتلأنالشط

الموفوع،هذافيخاصةدلالة"ا"اعهماالجملةولثهلهما"،8الجملةلثهوإن

الله.بعوب..الشجرةمنأكلابعدمالعوءاتهمائذؤإلىوصونلحينعنهاالحديثئرجن
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:الانسانتعريةهاالشيطانق!ه

،ةالمق!العوراتوكشف،المواراةالسوءاتإفلأرفيالخيثنالشطهدفإن

ووريمالهمايليينالشيطلهماافول!وس1:تعالىقولهالحياةفيالإباجةرمايهعلىيدن

سوءاقما".منعهما

هذهمنآدمبنياللةخذزسوءائهما،وتذث،الشجرةمنالأكليعلىحمتهماوبعذما

أخربخكقآآلشتتطنيقيتتئملآءاذتمتتيى!:تعالىفقالالإباجة،الشيطايةالرلعالة

ختثيمنؤقييفهرهؤترلبهتمإتصلهماستؤءليريهقايتاشفقاغتفقاتنزيخلخةآئنأتؤتكم

127:الأعرافا(!لوينونلآيفذينأويتآءآل!ثيتطينتجغلتاإئاتروتهملآ

وذلكعنهما،بىسهمابخزعوخؤاءلآدتموسوشهخلاليمنال!ثطنثاتم

سوءاقما.لريهما

آدتمبني"ترية"هي-والجنالإنسلثالهينمنوجنولإه-الشطابرسالةإن

وسوءاتهم!عوراتهموكش!عهم،ملابسهموتزغواتء،الرجالمن

أخلاقهمومحاربة،أعراضهموالتاحةيهم،الفواحشيىلنثئرالعريةوهذه

.!ئلهموثق

الأزياءوت!ثئراتء،تعريةقامواالذينهمالزمانهذافيال!لهريناليهودمنإبيسنجنوذ

يغرينأنوإفاشيئآ،المرأةجسممنتشزذ!تملابسننث!بيأنإقالهفنيهن،الطريةالظضحة

فيهاتغزىتجمعاتمنيطزوماذااتقري.ومراكزالواديوفيالشوافى،علىتمامأ،ملابسهنمن

تجميلليالحدثةايبهولوجاوالتخدمواوالففائل،والقييموالأخلاقالملابيىمنواتء4الرجا

والأفلايموالففاثياتوالمجلاتالمحفليففلأواتء،للرجاليالتغريهذاوتهمويقوتزي!ط

و!فائياتهم.أفلايهمفيئشاهدونكمايوتهمفياوئ!ييلاكسودعوة...والإنترنت

الجة:ليوأماأبوناكانأنمنذعهااللهأخبرناالإباحيةالطريةالشيطايةالرسالةهذه

سوءاقما".منعهماووريمالهما"ليليي
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والنهلودائتملذلهماذفى

ماذاسوءاتهما،منعهماؤورقيمالهماليديوحواءلآدتمإبليهمنوسوشعدما

قاذلهما؟.

ئرئدلابأنهسبحاتهاللةوأتهتملهما،الخيروئريذعلهما،حريمنأنهفماأظهز

الشز.همائريذوإنمالهما،الخز

(120:أطه!!تتقئلأؤئللثلخلدآلتخرةغقىلكأدقلتاذئم!:لآدتمقال

ؤأضقكةطتكوتاأنإلأآلشتخرةهذ؟غنزئكخاتقنكقاقا!معآ:وخؤاءلآدتموقال

(11:02!عراف!!ينلخيدآيمنتكوتا

فيومصلخيهمامعلخكما،فيليىالشجرةمنالأكليعنلكطاللهفنإن

.إالشجرةمنأكلكطفيتخققإفا،اللهفيىي!كع

ليوئمثكذوفه،تكليفهفيسبحانهاللة"تهئم"االشطانيةالوسوسةهذ"فيإنه

ماكلمنويمنفهماويكرفهما،فذ!اللهأنوخؤاخآدتموئريى،ومخهالنيهذاصواب

لهما..الخئرفيل!

."الظالمينمنخكوناالشجرة8هذتقربا"ولالهما:يقوذالله

!"ا..ملكينتكوناأنإلاال!ثجرةهذهعنربكمانهاكما"امالهما:يقوذوإبيسن

ليئخطئهوأن،حكمهفيسجانهاللة19يكذبئا"أنويهليهإبيهـنمكرمنبلغلقد

المصلحة.عكهمنذلكأنئبينوأنتكيمه،

اللةم!حأفيوئكزفهمآدم،بنيمنلأتبامجهيوسوسالشطايةالوساوليىبهذه

تخرقفمأنئريذلهم،عدواللةأنوئريهممنها،اللةحكمةليوئ!ئككفم،دينهوتشريعات

.والخسرانوالحزجالذشرفييوقعهموأنالخر،من

،المالعلىالحموليمنيحرقكمأنيريذلأنهالزباعيكماللهخزتمفم:يقوذ

يحرمكمأنئريذلأفالزناعليكماللهوخزتم!المالوزيادةالرباأكليفيتخققومملخيهم

بأنإلآحقأبالجاةتسمقونولاالشخمية،حرييهمعلىوئفتيق،بالحياةالاشمتاعمن

.!والحراموالحلاليوالأدلبالعي!ببفير؟أنفسكمئقئدواولا،تثاءونماتفعلوا
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فيوحواغآدمولثككاللة،اتقغعلىما،ومكرهإبلشنكيليبلىايةكانتهكذا

وتكليفه.حكمه

وحواي:آدمنيغريزتينايليسكاطب

آدمإلىفدخليتماتك"،لا"خلقأنهوهي،الإنسانضعفنقطةيعرلثإبيس

منبالأكليتخققمصلحتهماأنأرافما.إالقطةهذهلههماواستغل،ابىبهذامنوخؤاء

المحزمة.الشجرة

أساستانغريزتانلأفماالخلود.وختايملك،خت:غريزتينلههطخاطب

تحبنفسبىوكل..تتملكهماوتزيلىتمفك،أنب!حتنفسبىكلايلإنساية:الف!يفيعمقان

إيى.وتسعىله،وتعملالخلود،

يبلى"لاوملكالخلدلثجرةعلىأدلكهلآدمايااله:وقاللآدمإبيسنأتى

أذلكفلىعني،لكوالخرالئصحيخوتقلىمصلحتكوأريذ،عليكحريعنأنا:آدئميا:أي

لأنككف،ايخرعلىحملتئمرهامنأكلتإنالجة،ألثجارمنلثجرةإلىوأرلثدك

ثم.تموتفلافؤتلىآ،غشأتعيثنمخللىآ،تكونأنتجهما:أنتغطمين،أمرثنتناذبذلك

.!يفنىولايقفيولا،يزولولايبىلابهرأ،أع!لاوعريفآمف!تملذميكأ،تكونأن

مها!الأكليعناللهئهاكالتيالشجرةهيالخز،لكتحققالتيال!ثجرةوهذه

لك،انمخوأنامها،الأكلعنفاكعلىمامملخكئرذلماللةأنآدئمياتعرقوبذلك

.الشجرةمنوكلفاعنمجتيمملخك،علىالحريعن

نأإلاال!ثجرةهذهعنربكمافاكما"مابحتميق:وحواءلآدتمإبلشنذ!و

اظلدين".منتكوناأوملكينتكونا

التيالملالكية،منعاليهفزلةفيالملالكة،من"اثنين"تكوناأنئريذلااللةإن

عادتن،بشرينتسمزاأنوئريذي!ثئزبون،ولاياكلونلاالذينالملالكة،باقيعيها

.!المثجرةمنالأكليعنفاكطولذلك!والشرابالطعاتمتخاجان

ولاأبدأييشونالذينمهي"ايحليالمخفدين،الخالدينمنتكوناأنيريذلاواللة

.الشجرةمنالأكليعننهاكطولذلكحين،بعدتموتاأنيريذبليموكون،

وأن،ولثرابلهعامإلىيحتاجانلاالملالكة،منققكينتكوناأنأردئمالهإن

.إالشجرةمنبالأكليلهعيكطج!كما،ليخاللىينككونا

-94-http://www.al-maktabeh.com



:للنفوسالشيطانطخمل

لااتسمعظمأنيعلخلأنهآدم،بقنفوسإلىال!ثطنيلىخلابى!بهذامن

علىالحصولفيالفريزيةفالرنجةالخلود.فيوالرنجةايملك،فيالرنجةأمام8"يتطلكون

الممبتلهغلذ،الشيطانلول!اوميىمستجبأالإنسانتجعلايملكمنممكنمقدارأكبر

علىيحرعنتجعلهالخلود،فيالغريزيةوالرغبةحرامأ،أوحلالأكانسواءممدر،أقي!ن

فيكاذبأإبلشنن!و.الآخرةويشىالديافيويغسذاللة،سبيليفييبذقولاجاته،

إسقاطهط.هووقذفهوحواء،لآدتموالخلودايملكتزين

إنسابلكلوجعلالدنيا،هذهفيالخلوذلثريجعللاأنالحيهخاللهلثاءفقد

وحواءآدئموسيموث،زائلةنفسئهاوالدنيا،يستوفيهعندماتموتأنئذلامحددأ،أجلأ

.إنهاكلالمأمالشجرةمنأكلاسواءأتجفهما،حلوليعد

منالإنسانملكومهمايبهى،لافف!المخلوقينمنلأحليالحكيئماللهيجعلولم

وماذا!سجانهاللةهوالكولطليمالكلالحقيقيلذوالى.ويزولويفنىيبىأنئذفلاملك

.؟؟يموتعندماخلفهصاحئهيركةئفكفيتقوذ

-95-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


(37)

كاذبابالنهلهماأقسم

بالئة،مؤمالطلأفما،الشجرةمنالأكللهماتبريرهفيإبلشنوحواخآدئمئعدقلم

بالالتزايمتخققمعقحتهطوأن،الشجرةمنالأكلعنههمافيحيهخاللهأنيعلمالط

بمخالفته.وليساللةبحكم

حريمنوإبلن...ووساوسهإبليسمنحذزئن،واعينيقظينوحواكأآدئموبقي

لثيطيةوسيلةإلىث.؟يفعلماذا!الآنحتىمعهماوساولئهتنفغولمإغوائهما،على

لهمائقستمأنإلآأمامهيقفلمهو!بالهعلىإلآتخطرولاهو،إلآلهايهديلا،ماكرة

.إأمينناصغمادنأنه،بالثة

(11:21!عرا!(!لئصيجيهتآلمنتكغاإئىؤقاستقفخآ!:تعالىقال

أننيبالثهلك!أ!سخقائلأ:بالئةلهماوحل!ايمين،لهماأقسم:"قاعهما"اومعنى

التملكبهاتحققابسبيليعلىأدلكطوأننيلكط،الخرأريذوأنني!لكطناصغصادن

.!!الشجرةمنالأكلفيمعلحتكماوأنوالخلود،

آدتمجاةقل،الجنةفيوكانثالشرية،تاربفيفيكاذبةيمينأوذهي8وهذ

بالئةحل!قنأؤذلههوإبلش،عنصذرثالكاذبةايمينوهذه،الأرضعلىوحواغ

كاذبأ.

إبلش!،منباليمينفوخاولعقه!،الجنةفيوحواءآدئمعغهايمينأوذولعقلأ

ال!ثجرة.منالأكليبعديملهمااللهعفذقسيا

ولالوساوليه،يسجانلاله،منتبقيقمنه،حذزثناليمينخفعهحتىكانا

الأمر!.تفيرفقدايمينحفعهبعذأما!تبريراتهتسمعالط

وماكاذبآ،لهمايحل!أنإلىبإبلش!والمكزاليهذيميلأنيوقعالمأفمايليو

أما...يكذبوقدئرر،وقدئزين،وقد،ئوسوسقد...ذلكعلىئفليتمأنيتغورانكانا

ذلك.فهيوق!لمأفمافيبدو،كاذبوهوبالئةيمآيحل!أن

وأكلا،الشجرةمنالأكلييمبعلىلهماالثل!عهذ-اللحظة8هذفي-تمصيياولذلك

ناليثن.كها
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ايليس:ي!ينبسببالفهعهدنسيما

منأكلهطلسببتعيلانمحينا"لمنلكماإني"وقاعهما:تعالىقولهإن

إبلش!!بيمينمةتزثنمهاأكلافقد،الشجرة

أقسخولكه.إليهويدعوتاتيقوئهلهماوكاذبئ،نعدوإبليهمنقالا:وكأفما

.إايمينأقسخلىعاد!أيكنلملولأنه،المزةهذهصادتييكونفقلى،الآنبالتل!

ناسيثن.الشجرةمنفاكلاايمين،شمعالىلهمااللةعهذتسيياإذن

الشبنوعدمايذكرإحسانحاوذومهما!للإنسانملازمةصفة"ا"الشبنوإن

.نالشبعلىايلإنساناللةيؤاخذولا،ينسىأنإنسانلكلبلىولا..ذلكعنفشعجز

تجرأحيثإبلشى،عليهأقدتمماهيالجريمةلكنتشيا،أنفيغذزوخواءولآدتم

بالئة،كفرهعلىديلأنهكط،ولؤمهومكر؟يهلى؟شلىةديلوهذاكاذبأ،بالئل!الحلفعلى

له.تقدير؟وعديم

وعدما،!يإيفطرالعئا!ليةحالابفيإلآبالئه،الإنسانيحل!لاأنالأصلإن

لهلا،8قدرخقتقدير؟منذلكيسوجةومااللة،عظمةيستحفزأنئذلابالثةيحل!

مادق.وهوإلآبالثهيحل!

خوفهيموعلى،دئةا!لفتعظيمعلىيمعلىهذاذذكاذبأ،بالثهالإنسانخق!!إذا

ذلك.عنيحخزةالذيالحيالإيمانمنقبهخفوعلىذذوهذانه،

الشروليبكلمخققآكانكاذبأبالئةالحلفإلىوقكرةيهذهدفغهعندماوإبلشن

فيال!ذبةالأيمانيستخلىمونالذينالمئبطين،منلأتامجهمعلطوكانذلك،إلىدققهالتي

عليهم.واليشيالآخرينإغواء

ومعنىبفرور"."فدلا!بقولها:كاذبألهماإبي!نحلفعلىالآياثوعلقت

بايدريج.الإنزاذوكان،بالجللههأنزئهإذاالئر.ليالذثؤذثث:تقولأنزتهما،11"دلاها

وبذلك،الشجرةمنأكلاجث،بذ!لايمييهبعذوحؤاء،آدمدتىإبي!ن

الأرفى.إلىائزلاحيث،أدنىمربهإلىلهها،كاناالتيالطيةالمرتبةعنوأنزتهطأهطهط

بسببوأهبطه!دلآهـوأتزلهماأفي:.السببيةباغ"بغرور":ثوله:فيوابىء

.الخداعهووالغروزلهما،غروره

منوأكلا،بذ!لايمنهفائخدكلاباللة،لهماأقستمعدماوخذغهماغز!

لهما.حصلمافيالشبئفهوناشيين،الشجرة
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لهمابدقالتياقالسوي

نايتثين.ال!ثجرةمنفاكلاإبيس،يمينوحواخآدئمتلألر

يحنغقيتهخاؤطعقاتخصيقالنشؤءاتهقاتفقاتذتآلمثتخرة!ققفاداقا:تعالىقال

تكخاآلشتتطنإنلكغآؤأئلآلسحرةتقكضاغنأتؤأنقكغازثفغآؤتاذلفقاآلخنتةؤزق

122:الأعراف1(!مبينغدو

للمظلفة،المجملةبالإلثارةوايمفت،الشجرةمنأكتهماالآياثنئفصللم

ذلكئقملولمسوءاتهما.ئذووهو،الشجرةمنأكيهماعنلهماتغمابذكرواوررعة

.القرآنفيورذبماذلكفيالايهظغوعيا!وسلمعيهاللةملىاللةرسولأحاديثأيفآ

وتاققها،الشجرةمنالأكليتفاصيلعنالقديمالعهدأسالهزتكلصتوقد

التظميل!.تلكعلىغزتهمالذيمنتدريولاعهم،ايلإنجارتون

نأوزعمواله،يسخبئولممه،خذرآفقي،لآدموسوقىإبلي!منأنزعموا

وأنآدم،إغواءعلىمعهواتفقثله،فالخاتثلهاووسوسخؤاءإلىتوتجهإبيس

وإغراء،بدلا!لآدموقذمهاتفالحبجةفأمسكث،تفاحلثجرةكانتالمحرقةالشجرة

عوانهيايفعوخة،الشجرةمنآدئمأكل!حواغفلولاوأكتها!مهاخاوتقا

.!يةلفواا

وعدئم،اتوقفهومهاموقفناالقديمالعهل!أسفارليالمذكورةايظملهذه

لها.الاعتماليوعدئمايكذيب،أوايمديق

كانمهاالأكللأن،مقعوذةالشجرةمنللأثيالسريعةالقرآيةوالإلثارة

عدلهويلأتوف!لاوالقرآنوالاستغفار،ايوبةعنانتج،ضففلحطةوكانمخاتقة،

بها،الإنسانتأثرلاحتىوتبهزها،ئفلسفهاولاالفعف،لحظاتئترزولاالأخطاء،

هادفة!تربويةآيةقرحكمة8وهذعندها،الوقوفإطلةبشب

،ءالأخ!عدالؤقوفئطيونالذين،والفنينصوالفصالرواةبعكتيىوهذا

الفراء،أذهانفييستقر،بإسهابعهاوتخدثونوالفواية،الفتعفلحظاتوئزئون

خقها!.ويفغلوابها،وتةثروا
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:الشبرةفاالأكلبمجردالسوواقق!ب

لثغراالوءاتلثاهدا!وشؤءائهما.لهماتذثالمحزمةالشجرةذاقامابمجرلي

تلكيسراجسفيهما،علىوإلصثها،لثجرةمنعريفل!أوراقبقطعولثرغابالخجلي،

."اسوءاقمالهمابدتالشجرةذاثا"لهلط:السوءات

لهماو"تذث،الشرطفعل"الشجرةو"ذاقا.الشرطمعنىيتفمنللطضيفرلث""تظ

ال!ثجرة.ذوقهماحينسوءائهمالهماتذثوايقدير:.الشرطجوالثسوءائهما"ا:

وذوقالشجرةمنالأكليبمجردالسوءاتظهوزيكونأنالحكيئماللةقذزوقد

الوءات.يدومالثرألبأائحرمةالثجرةثقزفكانئقرها،

منأكيه!بمجردلهماتذثوكي!السؤءات.هذههيما:يتءلالإنسانوإن

بائشعر،فقفةالستؤءاتكانتهلأكيهما؟ثبلالهمتؤءاتتلككانثوأين.؟الشجرة

كانتوهلالسؤءات؟وتذتالجسئمخعزى،الشجرةمنالأكليبمجردالئئعزخساقط

تلككانتوهل؟الشجرةمنالأكلبمجرل!الفطخذلكفزا!آخر،بشيءفقطاةالسؤءات

؟الشجرةمنالأكليبعذؤتززثؤلهقرثقبذثالجسمداخليفيكامنةالسوءاث

السوءاتئذؤبربيماوايهقت،اتؤلاتهذ؟علىإجابابالآياثئقلأملم

.الشجرةمنبالأكلي

تلكعلىوإجابات،لذلكتفملاتالقديمالعهليأسالهيرذكرثوقد

ذلكنرىولا.كتبهمفيفأوردوها،المسلمينالإنجارتينبعفنلهااخن،اتؤلات

.!!صوابآ

الإنسانيسوخلأنهبذلكويئميت"لتؤكأة"،جمغوهي،العوراتهيالسئؤءات

سزها.علىلهجرص،كشف!-إمرأةأوكانرجلأ-ال!ئوفي

السوءاتهذ؟أنإلى:ااسوءاقمالهمابدتالثجرةذاقا"افلما:قولهزئ!ئو

سوءاثأفتعرفاولملها،ييفتالموليهئهما،الشجرةمنأكيهطقبل،!دعموجودةكانث

.الشجرةمنالأكليبعذإلآ

فأتعرفانفمارا،شؤءاتأفلهماققزئماليها،منوأكلا،الشجرةذاقافلما

.!!الجةبورقيبشرهاوسازعا،عبك!ئثقهاوأن،سوءات

ليتجدا:تقولوالئروز،الظهوزهورالليو،"اسوءاقمالهما"بدتيقوذ:القرآن

مخفيآ.كامنأكانماإظهاليفيئ!ثعملفهوقخفتأ.كانماطقزأيالمشور:
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على4كذفاللآئملهص""بدتهـ:لهماالسؤءاتظهورالقرآننم!مخو

فقط.لهماكانالسؤءاتوظهورئذؤأنأفيايخمض،

منالأكليقبلتالايفهذالهاتفعتاولم،الأكلقيتؤءاتأفايفرلىلم

منالأكليبعدلكئهمااللة،خققهماأنمذجسقهما،ليموجودةأعفاخأفامع،الشجرة

وتفطيئلأ.سزهاويجثوعوراثسوءاثأفاغزفاالشجرة

لهما:السوواقبدولنايقربمثال

،الشجرةمنالأكليعلىلهماالسوءاتئذولرتيبالفهمهذانيقربومما

العغير.الطفليحالةالتحفاز

سوأتهعنيكش!وقدعاريأ،يمشيقد،الأولىعمرهسنواتفيالصغئرفالطفل

لبهة،أدبخو!لوجاءقفةأووثاحةذلكيفعللاوهوخجل،أوتخرجبدونغير؟،أماتم

لأعضائهينظزإنه.بخسةولهمةلهاوأن،والفذةبالشهوةترتبماوأفا"سوأة"،أفايعردثلا

توحيلالأنها،اللسصبأوالرجليأوكاليلي،جسمهأعفا؟منعضولأممبينظزكطالظسلية

.إالمعنىهذامنبهرله

ويعير،بخسةولهمةلهاأنتعرقفإنهففيزآ،ومازالطفلهذاتجزمافإذا

لهجرمن،عبك!ثثقهاوأن،وعورةسوأةأفايعرلثذلكعلى،والفذةالشهوةليئفكز

وتغطها.سزهاعلى

موجودةف!ؤءاقماالثجرة،منأكيهمابعدوخؤاءلآذتمتجرىماهذالعل

لمكماسوءاثأفايعرفاولمالمغر،الطفليسوأةكوجوب.ال!ثجرةمنالأكليثبلعد!

العغر.الطفليعرف

بمرن!و،الشجرةمنأكلهمابعدوشهواتهمارنجلإلهماالتماط""اكانولعفه

.إوالشهواتالرنجات8لهذمبالثرةصلةاثتقطهالذيالشجرةثلك

كانثأف:"الموءاقمالهمابدتالشجرةذاففلما8:قولهمننفهمهفالذي

فهورأالظهورهذايكنفلم،الأكلبعدلهمافهوزهاوكان،الأكلقيعد!موجودة

الطفليلسوءاتابفسيبائذولتبيهآوجنشأ،نفسثآوئذؤأمعوتأ،فهورأكانوإنماماديأ،

أعلم.والله،كانالذيهوهذالعل!لهبالنسبةالمميز
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السو!اقبسترإسراعهما

يتؤءائهما؟لهماتجذثمابعذوحواءآدئم!علماذا

يحنغقتهقاؤطمقاتحصيقالنئفخاشؤء1تفغاتذتآلشئخرةداقالهقفا!:تعالىاللهثال

تكضاآلشتيطنإنلكقآؤأئلآلسحرةتلكغاغنأنقكقاتضأزئفخآؤتاذلهقاآتختةؤزق

(22:الأعرا!1(!مبينغدؤ

به.ؤتدأيعمفهلثزغ:أيكذا.يعمللهفق:يقال.وأخذاشتزعا"قفقا":معنى

ؤصقةأي.تعقهفلانخغ!:يقال.وئقطيانويفزقانيملان"يخميفان":ومعنى

وخاقه.وأثزتة

حصل؟.الذيما

سوءات،أفاغزفاأنوبمجربل!وءائهما،لهماتذثال!ئجرةمنأكلاأنبمجرد

وتغطها!لثرهاعلىحرصا

ألثجاليتححتوكانا،يانعةكبرةعريضةالجنةألثجاروأوراقالجة،فيكانالقد

الجة.

سريعهبحركةفقاما،وعوراتشؤءاتجسقيهمامنتهماتداالذيأنلثقرا

وئلزفها،أمامهالتيالأوراقمنيفطغمنهماواحدكلصارزوتة،أوتفكربدودط،عفوية

الطرقيراهالاحتى،سوأتهبهايستزأنعلىويحرعن،بدنهعلىويخصفها،جسمهعلى

فورأ.بشرهاوسازعا،السوءاتفهوليمنوالخجليبالجاءشتغرالقد!غئرهأوالآخز

سولة:إنسانيةفطرةالعورةستر

اللةقطزالتيالربايةالفطرةمعتفقفطركب،فورممنتمردثمهماالتصرثوهذا

.العورةسنزوهيعليها،الأسوياخالاش

فأعيماأنبمجربالعورةلتزإلىل!ازعا-الشريةأصل-وخؤاءآدتمإن

بذلك.اللةيأفزفماأنوقل،عورة

الشرعلىمفطورة!هي،إنسانيةنفسكلفياللهتجعقهابيلالفطركبايلإنسا!بالمعنىوهذا

مه،قمليبدودطظهرثإذاوالخجلي،العورةوكئ!فالسوأةإبداءوعديموابء،وايعففوالففية،

قأق!ؤج!ك!:تعالىقالكما.سويةنفسبىكلليالرباية،الفطرةهيهذهتغطها.ومسارعة
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آئقث!آلديندالكآدتةلخقيئتتديللآغقتقاآلتاشقطرآلتىآدتهيخطرتخييعاللدين

(30:الررم1(!يغقمونلآلناسآآشترؤليهن

السوءات:تلككشفعلىيحرعنوإبلين،السوءاتتفطةإلىيسارعان!

".دعوءاقما.منعهماووريمالهمايلييالمثطانفما"فويعوس

الربانيةوالفطرة،بيهموالفجورالظحشةلإلثاعةانس،"تعرية"يريدال!ئيطن

والفواحشايعريومحاربة،العوراتسرإلىتدعوالإنسانيةالفسأعماقفيةم!لا

والرذاثل.

والعجيب.السويةالفطرةمعيتصادميثاذ،جاهليتعرفالعوراتكشفوإن

ممادمةعلىحريمونالجاهليالعمرهذاليواقذاتاقذينمنالئيطانحزبأن

الرجالا"تعرى"أنأجلمنلثيءكلويسخدمونعيها،والققءوتدميرهاالفطرة

لثيء،مها-المغلظةحتى-عوراتهميسزيكادلاوانمة،الطمةالأماكنفيواتء،

وبيوتوتجمعاتبلادوغزت،الزمانهذافيالعريوففائاتوأفلامنواديواتشرت

المسلمين.وعقول

المرأةتغطةوأن،الأصلهوالقريأنالمخرفينلكسالإنسلثياطينوزين

عندالسويةالفطرةفقتلوا.المعاصرةالحياةلمتطلباتالتجابةوعدم،وانغلاقتخلفلدفا

.إحياثهاوقلةلهلأوانحطبعهاتاهىوصارتولههرها،وفضييهاعمهالهيواكما،المرأة

وبين،العوراتوتفطةالسوءاتسزليانس،منالرحمنيريدهمابينولثان

فيأبوانابهقامماوأعظمأجملوما!إالعوراتوكشفالفطرةمحاربةمنلهينالشبيريدهما

كشفلأإ.يسوء!،عورةأنهاعرفاأنبمجرد،الجنةبورقالعورةتفطيةسارعاعدماالجة،
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وحوايآفىميلومالنه

وكذبخدعهماقدالشيطانأنوعرفابابدم،ولثعراسوءاقما،وحواءآدمسز

لهما.الخيرأرادوماعلهما،

وحملهمامهما،مرادهحققلقدمسرور،فرحوهوإليهمايظرإبيسوكان

وقديفرحلا!لماذالهما،تدوسوءاقماهيوها،الشجرةمنالأكلعلىبذ!لايميه

.إعدويهفدالمكابهذهحقق

أدر!أفماهذامعنىلأنسوءاقما،سترإلىوحواءآدميسارعأنساءهولكنه

.!نالشطيلإغواءيشسلطوأ،بذنجهماولثعرا،خطأها

نإلكماؤأئلآل!ثئخرةتقكخاغنأنقكقاتصأزثفقآؤتاذلفخا!:تعالىقال

تتكوتنؤتزخختاتتالصتغعزقيإنأنفستتاطقختآزثتاقالآيمغذؤئب!نتكخاآلشتتطن

(32:الأعرافا(يلخنمرينآمن

بخههوذكرها،الشجرةمنأكلهماعلىولامهماوحواء،آدم،الإثنيناللةنادى

."ال!ثجرةتلكماعنأفكما"ألملهما:وقاللهما،ا!بق

باسملهاألثار،ال!ثجرةمنالاقرابعننها!لىأنهالقرآفيايبرفيواللطف

فقدالشجرةمنأكلابعدماأما،"االشجرةهذ"تقرباولا"قولهفي،""هذهللقريبالإلثارة

.االشجرةتلكطعنأفكمااأ":!ولهفي،"تلكط"للبيدالإشارةبامملهاأشار

نأمع!بيدةصارتمهاالأكلوبعد،قريةكانتمهاالأكلقيفالشجرة

.إإيعيلمالجنةفيمكافا

عالموإلىوأحاليسها،العسمشاعرإلىقريبةكانتمنهاالأكلقيولعلها

ومامنها،الأكلبعدأما-يقال-كمااامرغوبممنوع"كللأن،العستودهااللالثعور،

جعلهذافإن،بالذنبوالشعورالسوءاتوبدوالمضلفةمنالأكلذلكعلىترتب

."ا"تلكمالبعد:بالإلثارةلهافأيثاروالأحاسش!،اثعرعنبيدةالشجرة

لكصا"وألمحلوعداود5:إبليسمنلهماتحذيرهبسابقوعتابهندائهفياللةوذكر!

مين"!عدولكطنالشطإن
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القديمالعهدأسالهرمخدثت!قدوحواء،لآدمالثهنداءعنالقرآنمخدثويغا

آدم.!عناللة"*بحثعن

ن!،سوأتهوانكشفتالشجرةمنآدمأكلعدماأنهالكظراليهودأحبارذكر

،الشجرةمنأكللأنهفه،!اسخىيسر،وهو"ا"الربأقلىاملهسمع،الجنةفييسر

فجث،يجلىهلمآدمفهالذيالم!نالربوصلولالجة،أيثجارمنلثجرةخلف!اخفى

آدم؟ياأنتأين:ناداهثمعه،

.!كملجائيالشجرةخلفمح!أنذاهاثائلآ:فأجابه

؟الشجرةمنأكلتهللذا؟:الربفسأله

!ربيانعم:قال

لههالذيالم!نيرىلاوكأنه؟.الشجرةمنأكلآدمأنيعلملاالربوكأن

.إ؟إال!لمينربهذاوهل!إعليهواباداةعه،ابحثإلى!اضطرآدم،
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المسؤوليةفيمتساودانوعوا!آدم

آلسطىإنلكغآؤأئلآلشتخرةيقكقاغنآتصأنقكغا!لائمآ:وحواءآدماللهسأل

(22:)ا!عرا!(!ثبينغدوتكقا

ؤتزخقتاتتالؤتغعزؤإنأنفستتاطقغتآزئتاقالآ!:تلألبينمعرفينفأجاباه

123:الأعرافا(ووتخنميرينآينتتكوتن

السلامعيهآدمعنولش!الإثين،عنتيهلمأفاالآياتفيلبظرواللافت

ولا،وحدهآدممسؤويةويستنهما،لكلالم!ئتركةالمسؤويةإلىيشروهذا،وحده

وحدها.حواءولا،وحدهآدممخالفةتكنفلموحدها،حواء

اسكن"ا:ذلكعنمخدثتالتيالآياتفي،كلماتبعدةمملآالةضصركرر

:و.."الشجرةهذهتقربا"ولا:و.لثما".جثمن*فكلا:و..الجةاوزوجكأنت

عنهما"..ووري"ما:ولهما".."ليديوال!ثيطان"لهمافوسوس11والظلمين"..من"فكونا

تكونأن"إلاو..االشجرةهذهعنربكمافاكماماوقال11:و.سوءاقما"."منو

:وسوءاقما"..لهما"بدت:و..6"وقعهما:و..8الخالدينمنتكونا"أو:و.."ملكين

تلك!عنأفكما"ألم:و.."ناداهـرلهما":و.."الجنةورقمنعيهمايخعفانلهفظ8

بين".عدولكطالشيطان"إن:و.."الكط"واكل:و.."الشجرة

تففرتلموإنأنفسنا،ظلمناربنالمحالا:"ااعرلمحالهمااللةعابوبعدوالآن

اظسرين".منلنكوننوترحما

وعدموحواء،آدممنلكلالمسؤويةتحملعلىحريصةالقرآنيةالآياتإن

يعاثبولممنهما،كلعلىاللهوتابواشففرا،تاباوها،اأخطأهامنهما:واحدتبرئة

نهما.واحدأ

الشطانواسقانةآدم،إغواءمسؤويةحواءئحملفإفاالقديمالعهدأسالهيرأما

وعاقب،أغوتنيالتيهي:وقال،المسؤوليةحملهانفسهوآدمآدم،منمرادهيحقيقبها

بآلاموعاقها،الشهريةدورقاتحضجعل!بأنجرتمها،بشبلئديدةعقوبةحواءاللة

.والرضاعالولادةآلامثم،والوحامالحمل
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تحملفيالعريحةالقرآيةالآياتمعتعارفىالتي،القديمالعهدأكاذيبوهذه

معأ.وحواءلآدمالمسؤولية
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وحوايآفىمغنئئالتهلويه

بماواعترفا،الفعلذلكمهمؤوليةوتحملافعلا،مابخطكلا!وحواءآدملثعر

عنهما.مدر

نإلكماؤأئللشتخرةآتقكقاغنآئقكضاتصأزئفقآؤتاذلفقا!:تعالىقال

تتكول!ؤتزخغنتاتتاتغمزلضؤإنأنفستتاطقغنتآزئتاقالآ!ثبينغذؤتكقاآلشئتطن

312ةالأعراف1(يلخنيىينآيحن

منالأكلعنلهمااهـبقبخهيهوذكر!،الشجرةمنأكلهماعلىاللهلامهما

.نالشطعداوةمنوتحذيرها،الشجرة

منجملهمانفسهمافل!وأفماوندمهما،باعرافهمافمااللةمؤالعلىوأجابا

ومغفرته.اللةرحمةالآنيطرانوها،الشجرة

علىالمسؤوليةيلفولمفعلا،مايبرراأنيحاولالمأفماالاعرافهذافيويلاحظ

الذيوهولنا،وسوسالذيفهو،الشبهوال!ثطنإنربخايايقولا:فلم.الشطان

يحلفأنتوقىلملأتا،صدقناهايمينأقسملىلكظمه،حذرينبهاوأننا،اليميننأقسم

.!!السببفهو،كاذبآ

يقعففدماذرتهما،منوالمذنجينالعصةمنبهريفعلهكماذلك،يفعلالم

نفسهويجعل،إغوائهمسؤوليةغرهوئحمل،تبريراتبعدةذنييبررذنبفيأحدهم

ضجة.

بالوبةويسارعوخف،وضعفهبذنجهفيعترفوحواء،آدمبأبويهيمديالمؤمن

والرحمة.المغفرةاللةمنويطلبوالايتففار،

لصتعإنات!فنأطققتآزئتاقالآ!:تعالىقولهفيوحواءآدمتوبةعناللةأخبرناوقد

ا!عراف:32((أووآلخئميرينيمنتتكوتنؤترخقتاتتاتغعر

لثؤاثآفؤإتهرغقتهقتاتكيغتزثهءينءاذئمقتققى!:تعالىقولهذلكإلىوألثار

(73:ةالض1(!لرحيمآ
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وحتى،الأعرافسورةفيمفملةوهي،مجملةابقرةسورةفيايوبةإلىالإلثارة

وهذا،الأعرافسورةآيةنشحفرأنبدلا،السلامعيهآدمتلقاهاالتيالكلطتنعرف

ليالهموماآخر،موفعفيفملموضعليأجملفما،بالقرآنالقرآنتفسربابمن

آخر.موضعليئينموضع

ربه:فىآدمتلقاهاالتيالكلماق

اللهرحمةمنوهذااباها،وآتاةإيى،لهااللةأوحى:أياللة،منكلماتآدمتلقى

له.وإنقاذهبه،

وأل!عفه،تداركهوإنما،نالشيطصريعيجعلهولم،وفعلهمعمهفياللةيتركهلم

ضعفه.لحظةويتجاوزيقوفالهة،كلماتإيهألقىبأن

وأخذ،اللةمنالإلئارةوتلفىله،اللةأوجدهاالتيالفرمةمنبفطهآدموالتفاد

لهه.ايخرتحققومنله،اللةتولهقمنوهذا،كلماتمنإيهأوحىما

وعهاالتيحواء،لزوجهوعفمها،اللهمنتلقاهاالتيالكلطتآدمأخذ

لموإنأنفسناظلفا"ربناوقالا:والدعاء،وانجاةبالذكراللةإلىمعأتفرعاثم.وفهمتها.

."الخاسرينمنبكوننوترحمانتففر

قيل.قبلقباكماذلك،تبريريحاولاولم،المسؤويةوتحملامهما،صدربمااعرفا90

الظلموهذافلم،ذنبكلأنمفاهوهذانفسيهما،بهظلماظلمآ،فعلاهمااعبرا02

أدنىهوماالذنوبومنكبر،عظيمظلمهوماالذنوبفمن،ودرجاتمراتب

وأقل.

لابخهلقمانوصيةعناللةأخبرناوقدباللة،الشركهوظلطوأكثرهاقبحآالذنوبوأعظم

ئ!ثتركلآتئتىتيطهوؤفؤلآتيهءلقخققيإدقاك!:تعالىقالعطم.ظلملأنهال!ثرك،بعدم

113:الفمانغطيص!(تطفصآلشصزكإلثبآلئة

خلقلمحالثةبذنجه،حدهيخاوزالمذنبلأنظلموالذنبالحد.تجاوزهووالظلم

لهإذا،يتجاوزونهلاحدألهمورسم،مععهعنوفاهم،بطاعهوأمرهملبدته،انس

وبفى.ولهغىحدهتجاوزقديكونفإنهأحدهمأذنب

عنوتخلى،الذنبعنيقلعمن!منهم.الذنببعدانسيسلكهططريقينذكرا.3

بالرحمةعيهويمنعيه،اللةفيوباللة،إلىويتوبفعل،طعلىويندم،الظلم

المفلحين.الرابحينالفائزينمنالهايةليويكون،والمغفرة
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ويشسلمالأوحاللييعيشهاب!،صريعأويقى،الذنوبلييرثكسمنومنهم

الهالكين.الخاسرينمنابهايةفيويكونثيطن،

منلنكوننوترحمناتكففرلم"وإنقوفما:منمأخوذانالطريقانهذان

.،،ينمرلخاا

عليهمافمنحمل،ماعلىبابدمويثعور!ايوبة،فيصدقهمافهمااللةوعلم

ا"خلقىايخر:لمحه!ويوفقهميرحمهمرجمايائين،لبدهيففرغفورلأنه،والرحمةبالتوبة

.8الرجمالوابهوإنهعيه،فابكلماتربهمنآدم

بايوبةيسارعوأنفعل،ماعلىيدموأنبالخطأ،المذنبيشعرأنالمهم

تاب!كعيه،ويوبله،اللةيغفرالمؤمنفهذارجم،غفوراللةأنيؤمنوأنوالاتغفار،

وحواء.آدمأبويهعلى

تذشروألمثتيطنآئنطبفق!فتمإداآئقؤألذيسآإث!:تعالىقولههذاوعلى

1021:الأعراف1(!مصصيرلنهمقإذا
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ربهآفىمعمى

."أنفشاظلفماربخاقالا"فلمئما:واقياهفعلا،بكلاوحواءآدماعرف

للنهيمخالفةلأنه،معصيةالظاهرفيوفعلهما،الشجرةمنأكلاعدماالمحظورفيوقعاوقد

ئفغاسؤءتفقاقتذتيحتقاقآشلآ):كعالى!ولهفيوذلكمعمة،اللةعاهوقد.المريح

قتاتزئصآتجتتةلتم!قغؤك!زتضءاذئمؤغصتىآلختةؤزقييمنغقتيهقاتخصيقالنؤطمقا

1122-121اطه:(ؤقذهـ!غقته

والأنجياءالي؟وهوربهععىيهفولكن.القرآنبخص!ربهآدمعمى

.!معصومون

وأكلالهيثخالف،الشجرةمنالأكلعنفاهاللةلأنالظاهر،فيمعميةفعله

معصية.الفعلوهذامنها،

عنكانتوإنما،متعمدةمععيةتكنفلممعمدآ،عامدآال!ثجرةمنياكللملبهه

.ونشانوغفلةل!هو

تةرتحذؤلتمقتمميىقتلمنءاذتمإتىغهذتآؤتقذ!"ثعالىقولهفيذلكعناللةأخبرنا

5111ةأطه(!عزما

.إعزملهيكنولمنسي،ولبهه،لآدماللةعهد

عه؟اللةنفاهالذيالعزمومانشه؟الذيومابه؟لهاللةعهدالذيفما

الاخراببعدملهتكيفههوبهإليهاللةعهذالذيأنإلىالمفهم!ئرينجمهوزذهت

لموبذلك،الشجرةمنأكلعدمااللهمنوالتكليفالغهدهذانسيوأنه.ال!ثجرةمن

هؤلاءمعولسئت.والعزيمةالإرادةضي!هوبل،إرادةقوةأوعزيمةأوعزثملهيكن

للآية.الفهمهذاليالجمهولي

منخذزهعدمالهؤغهذال!ئجرة،منالاخرالبعنفاةعدمالآدتماللهغهذ

الجنة.منوإخراجهسوأتهوكشئفوإضلالهإغوائهفيهدقهلهؤذكر،الضطانعداوة

به،فيزمأله،فراعيأ،الربانيالعهدلهذاحافظأالسلامعليهآدئموبقي

ققكأيكونالشجرةمنالأكليإلىؤذعاةيقظ،متبةوهومراتعلأةال!ثيطنلهووسوس

به.ميزثماللة،لعهليفرالحلأنهله،يشجبئولمخالدأ،ويكون
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ذلكوعذبيمه،آفىئمفانخلىغ،ناصحلهأنهلهالثطانأقسغذلكبعذولكئه

.الشجرةمنالأكلبعديماللةعهذنسي

عاول:غيرناسيآسانشبرةمقآدمأكل

وتغفدقمدعنأكفيكنفلماللة،لعهل!ناسأكانالثجرةمنأكللىآدمإن

.إونسانوغفلهسهليعنكانوإنماوتممم،

،الشجرةمنللأكليوقمئدأتعميمآعذهنجذلم:"اعزمألهنجد"ولم:جملةومعنى

المحظور.ارتكالبعلىئميرولمالمضلفة،يغمدلمفهو

عه،ودفالح،السلامعيهلآذماعتذارئمابةنقبزهافإتا،للآيةالفهمهذاوعلى

اىدثة.لهذهوتوجه،ال!ثجرةمنلههأتيالذياتجؤوبيان

ذاكرآكانولووتقمد،تذكروعديم،نشانحاتةفيكانالشجرةمنأتيعندما

وايعمدإ.القمدعهينفينفالنسبمنها،أكللمااللةلعهلي

،الشجرةمنالأكليبعدمآدتمإلىغهذأنهاللهئخبر:الآيةمعنىفيوالخلامة

علىغزمألهاللةيجدولمناسأ،ال!ئجرةمنوأكلإبلش!،يمينبعذالعهدذلكفشي

.!الأكلليوتعمدأقعئدأولا،المضلفة

تعالى:قولهفيمععةبأنهذلكؤمي!لهلماذا،آ!لانالشجرةمنأكلكانوإذا

.؟"فغوىربهآدما"وععى

،نسانعنالمعمههذهولكنعنه،اللةفىلماارتكابئلأنهالظاهر،فيمعميةإنه

المخالفة.تعمدلمانسيلأنالحعقة،فيمعميةليسثلههيتغمد،عنويس

يدكر.عدماوالاشغفاربايوبةويطابةناسيى،وهووعصىأذنتإذاالمسلخاللهيؤاخذولا

ؤشغقاإلأتقستائكق!آلتةلآ!:تعالىقطلنشافم.عديؤايخذهملاأنرئهمالمؤ!ونيدعوولهذا

تخيئؤلآزتتاأخطآلاأؤئسييتآإنئؤايخذتآلآزثتاتت!تشآقاؤغقيقاكستتتقاتقا

ؤآغفثيهءتتاطاقةلآتائخغقتاؤلآزئتاقتيتايمنآلذي!غقىخقلتهرإضزاكقاغقتتآ

1386:البعره1(آتخعري!!آئقؤسغقىقآنضزتاقؤتتاأنتؤآزخضتآتتاؤآغعزغئا

الخطااقتيعن"زفغ:وسلمعليهاللةصلىاللهرسولقوذالمعنىبهذاوورذ

.ا"إلعالتكرهواومانوابسب
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آدئمالييؤاخذفيه!نايبى،وهويرككبةبذنبمؤاخذغرالمسلئمكانوإذا

.السلامعيه

ربهآدم"وعمىالىضي:بالفعلالسلامعيهآدممنصدزماعنأخبراللةإنثم

فغوى،،.

يلى4ينما،واحدةمرةحصولهوإنما.الفعلتكراليعديمعلىالىضيالفعل4ويلى

،فلانعمى:قولكبينوقزنلطجه.دائمةعامةحالةصازالفعلأنعلىالظعلياسئم

عامي.فلان:وقولك

مرةمنهالمخالفةووكوغ.رئهآدئمى!عع:قالوإنما.عامبىآذمإن:اللةيقلولم

.!الفعلبذلكمؤاخذتهعديمعلى4يدالمخففوالعذليالجوذلكفيواحدة

اللهقاذولذلكله،اللهفففزوالاسعفار،بايوبةسارغالسلامعليهآدتمإنئم

واتجاؤهواعئطظه..اخاره"ا"اتجاه:ومعنى.8وهدىعل!خابربهاجتاهثم"عه:

.وهداهلأاللهجعقه:أفي.نجوةاتجاغ

فعله:مقآدمكوق

عليهآدتمأنإلآله،وغفزعليهاللهوكابئواستففر،تالتالسلامعل!آدمأنمع

علإ.المؤاخذةمنيخشىلهعلإ،منخائفآيقىالسلام

حديثليولهملم،عيهاللهصلىالرسوذةم!لايومخويهعنأخبرناوقد

رفميهريرةأبيعن(949:)برقمومسلم،(334:)برقمريالبضروى.الطويلالشظعة

الأؤلينالقمةيوتماللهيجمغ..."ا:فلأفوسلمعليهاللةصلىاللةرسولعنعنهاللة

اتس!يبلغالضمس،وهمدنواقضر،ؤينفذفم،الداعيلهشمغهمواحد،عيل!ليوالآخرين

..يخملونلاومائطيقون،مالاوالكربالقممن

ترونألاتجققكم؟قدماثرونألالهه؟أتمماترونألا:لبعضانليىبعفنلهقول

رئكم؟إلىلكميشفغتن

.!آدتمائوا:لبعضانسبعفنلهيقوذ

منفيكونفغ،8بيداللهخققكالبشر،أبوأنتآدئم:يا:لهقولونآدم،لهلأنون

قدماترىألالهه؟مخنماترىألاربك.إلىكالثفعلك،فسجدواالملالكةوأمز،روحه

تتغنا؟
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تجعذهيفضتولنثله،قبهيغغبئلمغغبأ،ايوتمغضتربيإن:آدملهقول

إلىاذهواغري،إلىاذهبوا،نفسي،نفسي..فععئهالضجرةعننهافيوإنهخقه،

.،،..نوخ
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إبليسةيهمعم!ا!ه)ىفآمعمييةبين

وهـ،لآدمسجودهبعدمربهعمىوإبيس،الشجرةمنبالأكلربهعمىآدم

الجن،منكانتمعمةفأولأولآ،ربهعصىوإبليسالوجود.فيوققامعمتنأول

الإن!.منكانتمعصيةوثاني

تاريحهمالجنفبدأ،الإنسأبوهوآدتمأنكما،الجنأبوهوإبلشنأنوالراجخ

.آدمأبهممنصدرثبمعصيةأيفآتاريحهمالإن!نوبدأإبيس،أيهممنصدرتبمعمة

عدهمجعلكماالطئماعة،علىقدرةعدهماللهوجعل،مكلفونوالجنالإنسأنومعلوئم

المععية.علىقدرة

ويهماواحد؟،بدرجهليست!إفما،وآدمإبلش!منكلمعميةفيالظرؤعذ

منها:،فروقعدة

نأأراذفإبيس،إبليسمعصةعلىمبنيةآدمومعصةأولأ،وقعتإبلشىمعمة-1

عليه.ةل!ف!اللةلأن،ويكرههعل!يحقذلأنةآدتم،منيمتم

ورففأ،اللهعلىتمردأوكانتإعرار،ولتقوتعمدقمثدعنكانثإبيسمعمة-2

"ولقد:القرآنبنص،ونسيانوغفلةسوعنآدممعصيةكانتبيغا،لأمرهصريحآ

."ا..امزعلهنجدولم!نسيقبلمنآدمإلىعهدنا

سألهفل!آدم،منخيرآنفسهرأىلأنه،وإبائهالتكبارهبشبإبيسمعمةكانت-3

أجابهال!لين؟ا"منبمتأمال!يهبرتيديخلقتلت!جدأنمعك"مااللة:

..."نيهلمنوخلعهنارمنخلمتيمهخير"أنابايتبهار:

فه،ن!حمفهرمنوكانت،ونسيانهسو؟بشبكانتققذآدتممعميةأما

وصدثه.بهالظنأحسناليمينيقسمعإبيسلماأنهإذ

وايوبة،والخ!بالظلمواعرافه،بالذنب8ولثعورندمهآدممعمةعنتج-4

تغفرلموإنأنفسنا،ظلفربخاقالا"ا:مهالمففرةولهلب،اللهإلىواللجوءوالايععفار،

له.وغقزعل!اللهتابولذلك"الخايعرينمنلبهوننوترحمان

دلة،خطبهفيووقاحته،المخالفةعلىإصرارةعهاتجفقدإبيسنمعمةأما

علىوالحرصالمسقم،الطريقعلىبالقعوداللةأماموتعهد،وإغوائهبإضلالهاللةاقمحيث

مراطكلهملأقعدنأغويتئ!ب!"قال:كعالىقال.الحقعنوإبعابهم،آذمأبناءإضلالي
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أكثرهمتجدولائهائلهم،وعنأيمافموعنخلفهمومنأيديهمبينمنلآتهمثمالمشميم،

."ينلثاكر

الكافر:ومعصيةالمؤفىلمعصيةنموذباناا!ه

فيفيقغ،وينمىويسهىيغفللهلىالذي،المالحالمؤمنلمعصيةنموذفيآدممععية-5

بعذها.اللةمنقربأيزدادوبذلكعيه،اللةفيولثاللة،إلىيتوبئثمالمعمية،

واشبهارآوجحودآ،كفرأمعمةتزيذهالذيالكافر،لمعمةنموذبخفهيإبي!نمعميةأما

إلأقستخذوألأذتمآستخذوأيلغلآبكةئقتاؤإد!وكفر":إبليسنعناللهثاذولذلكوعنادآ.

العرة:43(أآتكمري!+!مجنؤشانؤآشتكترأتىإتييسن

الذيوإبليننجي،أوذالوبةبعذصازالشجرةمنبالأكليعمعىالذيآدئم

جهمإ.نارإلىال!لهرينثائدبمعميهكانبلكافر،أوذكانالسجودبعدمعصى

هذينعنتخربخلاالجنمنإبليسنوبنيالإن!يىمنآدمبنيومعاصيوذنوبئ

إبيس.ومعصية،آدممععية:المعاصيمنالنوعين

ويخ،وضعفغفلهعنتكونآدتم،كمعميةالمؤمينوالإنسالجنفمطصي
اللة،منفزبآالمؤمنتعذهاويزداذوالاسقفار،ايوبةثم،بالخطوالاعرالثابدئمعها

له.وعادةوذكرأ

تقفل!عنتكونحيثإبلش!،كمععية!إفانير!!لاوالإنسالجنمعاعيأما

.!عهوئغدآبالئةكفرأزف!لاتغذهاويزداذ،وإصرار
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ولهوسأ4آ(فىمبئنالالب!

ذلكعننتقيلأنه،الشجرةمنباكل!أبوهمفعقهمامنآدتمأبخا؟بعفنيتأتزقد

لينحنجائايكون،الشجرةمنأكلآدئميكنلملوتمتىأخذناولعلالأرفى،إلىإنزائه

.!والغمواقموالمسؤويةايكي!جث،الأرضعلىهاويس،الجنة

اللهتجمعةوقد.السلامعيهموسىاللةنجىتراوذكانتالأف!ليهذهبعفنولعل

آذتم،موسىلههعاتب،وحجاججداذيهماوجرىاليب،عالمفيخامتأغتأتجفعأبآدتم

وغبة.وحجةوأفحمةعلإ،آذئمورذ

وسلم.عيهاللهصلىمحمذرسوقبيهماالأخوفيالجدالعنوأخبرنا

بنعمزعن(2:898)المو!فيومالك(2475:)برقمداودأبوروى

أبونازدبيا:موسىقال:قال،وسلمعليهالفةصلىاللةرسولعنعه،اللةرضيلبالخط

.!الجةمنونفسهأخزخاآذم،

نعم.:قالآذم؟أنت:لهفقاذ..آدتماللهفأراة

الأعاخوعلمكملإدكه،لكوأسجذ،روحهمنفيكاللهنفغالذيأنت:قال

نعم.قالكلها؟

اتجئة؟منونفسكأخرختاأنعلىخققكفماقاذ:

مولعى.أئا:قال؟.أنتمن:آدملهفقال

يجعلفلم،الحجابوراءمناللهكلمكالذيإسرانيل،بنيموسىأنت:قال

نعم.:قال..؟خفقهمنرسولأويهيك

قئلي؟الققءاللةمنلتققدأفرعلىفتلوفنيقاذ:

آدئمقخفي.موسىآدئمقخبئ:ذلكعندوسلمعليهاللةعلىاللةرسوذقاذ

.،،!موسى

أبيعن(2562:)برقمومسلم،(9543:)برقمالبفريرواهآخر،لفظوفي

عيهماموسىآدئم"حابخ:قال،وسلمعيهاللهملىاللةرسولعنعهاللهرضيهريرة

.السلام

وألثفهم؟.الجة،منبذئيكانسأخرختالذيأنت:لهفقال
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أمرعلىأتلوفنى،وبكلامهبرسالاتهاللهامطفاكالذيأنت:موسىيا:آفىمقاذ

يخلفتي؟أنقلعلي،قلىرةأوعلي،اللهكتةقد

."..موسىآدئمقخبئ:وسلمعيهاللةصلىاللةرسوذثاذ

بينهما:البدالمو!

.؟السلامعيهماآدمموسىلاتمماذاعلى

منإخراجهذلكعننقيلأنه،الشجرةمنأكل!علىلاقةأنهإلىبعفهمذهب

عليهقذزاللةبأنآدئمعليهؤزذال!ئجرة؟منأباناياأكفتلذا:لهيقوذوكاعملةالجة،

بعدمهتابوالذي،عليهاثهقذزةالذيالأكلعلىيلومهفيهف،الشجرةمنالأكل

.!وغتبهمومىآدئمقبئولذلك؟.ذلك

مردود!مرجوخفهغوهذا

منوبخيهنفسهإخراجهعلىلاقةإنما،الشجرةمنأكلهعلىآدتمموسىيفغلم

إلىتوخةموسىلوملكن،الأكلعلىترئتالذيايلإخرابخذلك،الأرضإلىالجة

الأكل.وليىالإخراتخكا

نأعلىخغقكا"ما:الأولالحديثفيلهثاذحيثهذا.على4تداللويموألظط

.،ا؟ةجلامنكت!فنوأخرتجا

الخة،منبذنبكاتلنأخرختالذي"أنت:اثفيالحديثليلهل!و

أنهأخبرهوإنما،نفسهعنئدافيولم،الشجرةمنأكقهئبزرلمعيهآدمرذولىوأشمهم؟"

الرد:ألفظفيواضغوهذا.أخرجهمالذياللةهووإنماالجة،منوتهنفسهئخرجلم

علي،اللةيمهقدأمرعلى"أتلوني:وقبي؟"الققءاللةمنسبققدأمرعلى"أتلوني

يخلتئ؟".أنقبلعليقدرهأو:

أخرتجكموإنما،الجنةمنأخرخكملمأنا:السلامعليهمالموسىيقولآدتموكئمان

نأقبلذلكوقذز،الشجرةمنالأكلعلىالإخرابخرتبئالذيهوشحانهلأنهاللة،

علىمرتأالجةمنالإخراجكؤنلأنلهه!نشةلين!يأمرعلىتلونيوأنت،يخلقني

.إاللةقدرمنفؤإنما،فعليمنلشنالشجرةمنالأكل

لأنوغقه،موسىخفيبأفلآدتموسلمعليهاللةصلىمحملىرسوذلثهذوقلى

به.والرضاوالإيمانالقدر،إثاتمعممقةفهي،أوضحكانتآدتمخخة
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هو،الجنةفيآدتمقمةاثأحلىوتتابعتسلسلقذزالذيهؤالخبزالحكيئمفالتة

وهومها،وياكلليئسىآدتمأنوعلتم،الشجرةمنالأكليعنآدميهىأنقدرالذي

يلومهفكيف،اللهبقدركانإنمالهجرىمافكل،الأكلبعذالجنةمنإخراتجهرتتالذي

.إوالسلامالملاةعيهط،وغلبهآدمحجهلذلكالجة؟منالإخراجعلىمول!ى
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(46)

الأرضإلىالبنةمق

عيه،اللةوتابئ،وأنابتالتبعدماالجة،فيآدتمقمةأحداثتقيأناللهشاكأ

وامطظه.واخاه

تعالى:قالإبلش!.وعدؤهحواء،وزوجهآدم،:الأرضإلىابلأتةباها؟اللهوأقز

ؤتكضغذكالتغفيتغضكضآقبطوأؤلهلهماييهكاتايمفاقأخرتجفغاغتقالشثتطنآقأزلفخا!

فؤإتصغقتهقتاتكيقصتزثهءيمنءاذئمقتقفىيحينإتىؤقتغئ!تقرآلأزضيىفي

فلآهذاىتيغقخنهذىى!ثتآلهكمقإثاينقاتجميغاآقبطوأقلتايآلزحيمآلثؤاب

138-36:البقرة1("بجزنونهمولآمه!قعخوهمث

تئ!ؤضتغض!تقزالأزضيىؤتكصفيغذكالتغفيىتغضكصآقبطوأقاك!:تعالىوقال

421:افا!عرا(!جعح!في

ثثىتآيتئمقإئاغذب!هلتغفيىتغضكتمتجميغايحتقاآقبطاقاك!:تعالىوقال

(123:اطهوويشقىؤلآتفيلئقلآهذاىآتبغقخنهذى

فأخرجهماإزلالآ،وحواءآدتمأزذبويوسهإبلشأنابقرةسورةآياثتخبر

أثناءفلابقذئمزتثتقوذ:.الإسقاطهووالإزلاذوضراقا.الجةنيممنلهه،كانامما

فلانأ.أزلئث:وتقولسقط،:أي.قذفبهث!ئز:وتقول.فسقطثدفهانخرتت:أيالسر:

وسقط.قزذ،وأسقطةدفعه:أي

،الشجرةمنأكلاعدماوذلكأسقطهط،أفيوحواء،آدممنكلاأزذفإبيمن

الجنة.نعيممنفيهكانامماأخرجهماوبذلك

كاناممافأخرجهماعهانالشط"فأزلهط:إليهالآيةفيوالاخرابخالإزلاذولسب

.الشجرةمنالأكلفماوزينوسوقىالذيفهوذلك،فيايشثهولاقيله"..لهه

الشجرةمنأكلهبعذالأرضإلىآدمهوطيكونأنبحكقهقذزالحيهخوالله

حميآ".مهااهطوا"الهم:وقال،الأرضإلىوحواكأآدتماللهأهبطولذلك

علىالأمزفعلنجذفإتا،الأرضإلىالجنةمنبالهوطالأئرليتظزوعندما

حايين:
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مهااه!قال"الهه:سورةليوذلكافنى.ضصرإلىفسندألههاكان:الأولى

عدو".بعضبعفكمحميأ

وسورةالبقرةسورةليوذلك،الجماعةواوإلىفسدألههاكان:اننية

عدو".لبعضبعفكماهطوا11:الأعراف

علىحميآ"اكهااهطا11وإبيسن:آدتمإلىموخهأكانلههل!ورةفيالأفزأنوويلي

آدممنزش!ناالأرفيعلىاللهأهطه!فلص..الجنأبوهووإبل!س،الإنسأبوهؤآدتمأن

أعلم.والله.إبي!ىنلجنمنوانتشرالإن!ن،

منعرفنافمالذينالثلائةإلىموجهأكانالأعرافود!ورةالقرةد!ورةفيوالأمز

.".عدولبضبعفكم"اهطوا:وإبيسن،حواخوزوجه،آدتم:القصة

أحداثوبدأتللمؤفين،العمدالي،الجنةليآدتمقعةأحداثاتهثوهكذا

.الأرضعلىبحياتهالمتعلقوهؤ،ثمتهمناننيالفسيم

خلقه:تقراحلايعلقوهوالجة،فيوم!ئاهدةأحداثةجرتالذيالأولالقسم

كالففلي،متفمالقنثممسون،خمأمنثم،لازبلهينمنثملهين،منثم،ترابمن

حواخزوجهوخلقالملالكة،علىالامخانفيؤتفوقهله،الملائكةوسجودلهه،الروحؤنفخ

عننهياواحد؟،ثجر؟إلا،الجنةوثماليأيثجاليمنشاءاحيثمنبالأكلوالتقاعهماله،

ونسيافمانمحهما،ليبعدقهلهماالمينوحلفهفما،ال!ثطابؤؤسوسةمها،الاخرالب

وتفطيهماباب؟،ويئعور!،مبالثرةالأكليبعدلهماسوءاقماوبدو،الشجرةمنوأكلهط

أمرهاثملهما،اللهومففرةواشغفار!،وتوتهمالهما،اللةولوئمالجة،بورقالسوءات

.الأرضإلىالجنةمنبافبوط

مكانه:ولاالهبو!لأكيفيةنعرقلا

.الأرضإلىالثلائةهوطلحظةمنآدتمقعةمناننيالقسئمأويلي

يخبرناولماللة،إلىيعلمهالا،بهمةالأرضإلىالجةمنابلائةهوطويهعة

معركها.نحاولولالهيها،نخوض!لابها،

ولابها،نخوضولااه!رعنلهلا،ناللةيينهالم،بهمةعليهاهبطواالتيوالبقعة

حلىدقا.التيريهلا!يألاوعنها،ثتتحلىالتيايلإسرايخياتإلىنلتفت

-سيلانأوالهدفيهبطواأفموالأسالهرالإسرائياتأصحابأدرىفمن

وأنالهد،فيأهبماآدمأنأدراهمومن!!ريقا؟فيأو-حالطوسريلان!قديمأسرنديب
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آدمفوجهصاجه،عننهماكليجث،بابحثقاماوأفما،المفربفيأهبطتحواء

جبلعلىوتعارلمحاالتصوأفماآدم،عنبحثألثرقأحواءوتوجهتحواء،عنبحئأغربأ

.!؟عليهتعارقلأفماعرفاتالجبلوعي،عرفات

،القرآنفيوردبماونكتفيبها،نقوللاوالأسالهرايلإسرائيلإتهذه

أحديسأللمجثذلك،فيبةالمطويععماويسعا،القرآنعهسكتماعنونسكت

البقعةعنولا،الأرضإلىالجنةمنالهوطيمعهعنوسلمعيهاللةصلىاللةردمولمنهم

عليها!هطوااتي
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الأرف!علىالأطرانبينالعداق

اللةقولمنذلكويبدو.والأمانوالزغليالفيمغايةفيكاناالجةفيوحواكأآدئمكانلى

قذ؟تقرتاؤلآشيئتقاختثزغذايتقاؤكلآلخنئةآؤزؤخكأنتآستكنياذمؤئلتا!لهما:

(35:البقرةأ(ءلظيجينآيمنقتهوتال!تتخرةآ

لآدتم:اللهقوليمنيبدوكما

نإ!لهسعىتختةآينئخرتجتكقاقلآؤيرؤحكلكغذؤقذاإنتاذئمقفلتا!

9991-ا؟8:اطه(يتضخىؤلآييهاتظخؤألآؤآئكتغرهـيمؤلآيخيهاتخوغألألك

يهم:ايأصلةبالعداوةأخبرهمالأرضإلىوإبيسوحواخآدتماللهأهبماولى

تغضكوآقبطوأؤلهلصايخيهكاتايحفاقأخرتجفخاعهاآلمتتطنقأزلهخا!ةتعالىقال

(36:)البقرة(لإكاحينتئ!ؤقتغمم!تقزلأزضيىآفيؤتكصوغدلتغفيى

،القرآنفيموجزةجملةأخقيهااقعة،قامحتى،دائمةفالرذةربايةلئتةوهذه

.".ودعبعض"بعفكم:جملةوهي

والإنسإبلش،أبوهميمثفهمالذينالجن،والإنسالجنبينموجودةالعداوة

وعالمالجنعالمبينوالعداواتوالزاعاتالخلافاتمنوكم.آدمأبوهميمثلهمالذين

جهةمنوالإنسالجنمننير!!لاوجهة،منوالإنسيىالجنمنالمؤمنينوبين،الإنس

.أخرى

تقغالتيوالعداواتالخلافاتإلىئشزعدو!بعض"بعفكم:تعالىقوتهأنكما

مجموعاتبينتقغالتيوالعداواتالخلافاتوإلىينهم،فيماالجنوأفرال!مجموعاتبين

يهم.لهماالإنميىوأفرالي

لأتا،الجنألهرادبينوالعداوةالخلافوموزومظهزتفاصيلنعردثلاكناوإذا

الإنسي،عالمبينتقغالتيالعداوةصوليمنالبهرنعردثفإتاحياقم،تفاصيلنعرفلا

عدو".لبعض"ابعغكم:المجملةالجملةهذهضمنتدخلوالتي

معكالزوج،الإنسيمنالقريبينالأفرادبينتقغوالعداواتالخلافاتمنكم

وكم..صديقهمعوالمديق،ثريبهمعوالقريب،أخيهمعوالأخ،ابنهمعوالألب،زوجه
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والقبيلة،الواحدةوالعائلة،الواحدةالأيعرةأفرا؟بينتقغوالعداواتالخلافاتمن

منوكم..الواحلىةواللىولة،الواحلىةوالمهة،الواحدةوالولهعة،الواحدةوالمدية،الواحدة

وسفلثليوالفالحرولبإلىوتؤدي،والدوليوالشعولبالأممبينثقغوالعداواتالخلافالت

وأاب؟أوالماليعلىكالخلافعديد؟،لأيبالبوالخلالىتالعداواثتلكوتقغ..الدماء.

ذلك.غرأوالعمليأوانعبأوالأرفيى

ضتشتيري!لتبئنآآدتةقتغثؤاحذةأئةلئاشآكان!:تعالىقولهالحععة8هذويؤكذ

إلأيخيل!آختق!ؤقايخيهآختقفوأييقاآلتاستةيئلتخكتملخويآتيهتتآقغفئمؤأنرانؤئنذليين

ءاتئوأآلذي!آدتهققذىتتتهصتغتاثتثبتلآ!فتءآجتاقتغدمجنأوئوةآلذين

1213:الهعرةا(!ثستتقييممجراطتىإيمتآءتنيقدىؤآلتةبإذيه!لخنآيمنييهآختقفوأيغا

ئونتراؤلآؤاحذةأثةلثاشآلخغلزثكشتآءؤتؤ!:تعالىقولهيؤكدة!ك

تجهممصيحنلأضلأنزثكشيخةؤتغتخققفصؤيذالكزثكزجتمقنإلأ!ئختيمين

(119-118:دوم)!!آجقيينلئاسؤآتجتةآ

وابزاغفلخلاثعة،51قايمعذإلاالألهرالهتمحيفبينالعداوةتهيولا

الأرفيى.علىوإبيسنآدتمهوطمذالأرفيى،علىمشمرهذاكل،والعداوةوالحربئ

لحظاتآخرفيإلآوالعداخ،الخلاقيتولهفولنالأرضعلىالسلائمتحققولن

فيكسزالأرفيى،علىالسلائمعيهعشىاللهيزذعدماوذلك،الأرضعلىالحياة

.!انسبينالحرلثوكوقف،الجزيةويفعالخزير،ويقل،الميب

طرح،العلمطلبفيإليهمرتحلآ،السلامعيهطبالخفرموسىايقىلىولذلك

واكلدىله:فلثم.السلاموعليهمالخفر:لهفقالعيكم.السلامقائلأ:السلامعل!

؟إ.السلامبأرضك

لأن،أرضكعلىيتحققلنالسلاتمإن!؟السلامأرضيكعلىيتحققكيفأي:

."..ودعلبعض:بعفكم:ثعالىلقولهتطبينوهذاعليها.موجودةستقىوالعداوةالحرلت
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والباطلالععبين4الميرا

قيا!بكما-الأطرافمختلفبينبالعداوةأخبرهالأرفيإلىآدتماللةأهبطلى

إلىالهدىمنموثفهمفيليقسمونواكالهمافدى،ذرتهليؤقيبأنهأخبرهكط-قيل

يزقفونه.وكظزيفبونه،مؤمون:قسمين

قلآفذاىتبغلهمىفذىفتىتآئيئكمقإثاتجميغايحتقاآقبطوأئلتنا!:تعالىقال

فتملتارآأضخثأؤلبهكئايتتآؤ!ذئوأكقروألذينؤآ!تخرئونفتمؤلآغقيهتمخؤكث

139-38:الرها(!وتخبذاف!جن

ئئىتألسصمغذلإقإفالتغفيىتغضكتمتجميعايمتقاآقبطاقاك!:ثعالىوقال

ضييمثتةلصقإنذكرىأغرضقغنؤقن!تمثقىؤلآيفيلئقلآفذاىآئبغقخنهذى

4291-321:أطه!!أغقىئقتقةآيؤسؤتحشرةرضتنتها

علىاتيسرحئماللةأنعلىطهوسورةالبقرةسورةمنالآياثهذه4تد

به.يهدوامهالهدى!يؤتهمفاثعين،تائهينحيارىيركهمولن،الأرض

فيالمغثل،هداهعلهموشزلوأنبياء،رسلأفهمليخازاللةأنمفاةوهذا

الرباني.الهدىهذاانل!نسئتفغونوهمويمالاته،كتبه

يأثيهمالهدىلأنلكس،اللهمنرحمةوالرلهمالةوالبرةبماذه،بهيرحئماللة،منرحمةفافدى

زخقةإلأأزستقتكؤقآ!:وسلمعيهالدةصلىمحمليلرسولهاللهقاذولذلكالأنجياء،يدعلى

(01الأنبياء:7ا(!فلغقجين

وابىلهل.الحقبينويمزوا،الناسبهليهدي،ورسلهأنبيائهعلىهداهاللهوأنزل

ؤانرلؤمنذرينمتمتريسلئبتنآاللةقتغثؤ"جذةأئةلتاسنآكان!:تعالىقال

يمنأوئوةلذينآإلأييهآختقفتؤقايخيهآختفوأييخالتاسيىآتتنلتخكتملخينيآتيهتتآضغفئم

لخنآيمنييهآختقفوأيخاءاتئوألذي!آآلئةىذقق!فتتتتغئاتتثتثآتجآءتفضضاتغد

1213:البترة1(!ئمتتقييمضراطتئإت!ثتآءتنتقدىؤآلتةيإذيهء
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:الشيطانحزبموابههةنياللهحزب

:فريقاناللةهدىمنموقفهمفيوانس

الرسل،ومتذقوا،اللةهدىاتبواالذين،العالحونالمؤمون:الأولالفريق

أمالطفيوهم،يشقىولاأخذهميمللاالديا،فيسداكأفهؤلاءاللة،لهاعةعلىوالتقاموا

ولاعليهخوففلاهدايتع"افمنعهم:اللهقالالذينوهم.يحزنونولايخافونلا،الله

."يشقىولايفلفلاهداياقي"لهمنعهم:وقال."يحزنونهم

الله،ذكرعنأعرفواالذين،اللةبآياتالمكذبونال!فرون:اثيئالفريق

الآخرةوفي،هالكونخاسرونوهؤلاء،الشطانواتبوارسقه،وحازبوا،فداهورفضوا

أمحابأولكبآيلألاوكذبواكفرواوالذين8:عنهماللهقاذالذينوهمباكر.معذبون

ونحشره،!ضميشةلهفإنذكريعنأعرض"ومنعهم:وقال."خالدونفهاهمانر

"ا.أعمىالظمةيوم

العلماءمنالرلعلأثاغثم،والرسلالأياغهمالمهتدينالمؤمنينيقودونوالذين

والجن.الإنسلثالهينمردةمنوأعوا!لهإبيس،المكذبينال!لهرينيقوذيما..والدعاة

بينوالمواجهةوابىلهل،الحقبينالعراغوهي،مطردةحققةيؤكذالأفزهذاإن

الجنة،فيحلىئتالتيآدتم،قمةمنولى91اثهليمذبدأالذيالمراغهذاوالشر،الخل!

ابشرأبوآدم!نوقد!الشجرةمنالأكللهزينثم،لآدمالسجوذإبي!نرفضعدما

ابىلهل.جانبئملإبيسوكان،الحقجانبثمل

عة،51قيامحتىمستمرآ،محدأقويأوابلهلالحقبينالمراعوليقى

الالهل.وأصحابالحقأصحاب:قسمينإلىالمراعهذافيانسوديقسم

بآلثهئؤيحئوتقؤتاتخذلأ!:عنهماللةثالالذيناللة،حزبهمالحقوأصحاب

ؤأإخؤتفصأؤأتتآءفتمآؤءاتآءفتمؤتؤ!ائوأؤزسئولضآلتهخآذتنئؤادوتآلأيخرؤآليؤس

يحنتخيرىتجتتقئذيخففضيروحئتةؤأئذفميقنآفيففوبهئمفي!تتأؤلبكغشييزتفتم

آلثهجزتإنألأآلتهجزثأؤقبكغتةؤزضئوأغتفمآلئةزضيىييهاخيدينآلأتقرتختقا

212:المجادلةا(!لمعلحونآهم

-125-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لهـتيتطنغقتهضآآشتخؤذ!:عهماللةقالالذينال!يطانحزبهمابىطلوأصحاب

(!لخن!يرونآهملشتيطنآجرتإنلأألشتيطنآحزبؤتبلثأآلئهحذكرقأنستهتم

911:المجادلة1

منويكون،الحقإلىويخازويتعه،اللههدىيأخذالذيهوالموفقوالسعيد

إلىويخاز،بالحقويكفر،اللةهلىىض!ريالذيهوافالكلمروافى،المفلحيناللةحزب

الخاسرين.نالشطحزب
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آدمابنينبأ

بيهما،والمعالثرةالاتماذاللهألهمهما،الأرضإلىخؤاكأوزوتجهآدتماللةأهبمالما

نعرقلاأتاكما،أنجتتأأوولدأكمنعردثولا.توالتالأبخاءتلذحواءوصارث

.توالتالأبخاءيناسلكانيه!

مر؟كلفيتلذكان!ثحواخأنمن،عليهديئلاكلامأالإسرائياتذكرتوقد

!بعدهأوقبلةنزتثوإنمامعه،تزذلمالتيأختهيروبخالرجلوكان،وأنىذكرأ،توأمين

أولادكانيه!معرخابعديمونعترق،لكذبهأولصدقهفلا،الكلامهذافيتوق!ونحن

.!ذلكعنيخبرنالماللةلأن،وتاسلونتزوجونآدتم

أوذفهو،الحقوئقفمهموتهديهملئرلثدهمأبنلأول،إلىوبعةنجيأ،آدتماللهواخاز

البثر.مننجي

(5:266)أحمدروىفقد.وسلمعيهاللهصلىاللهرسو!حديثنجؤتهودفي

ن!أنجي:اللةرسوليا:قالرجلأأنعه،اللةرضيأمامةأبيعن(2:262)والحاكم

.(.فكئممقفم،تغمفقاذ:آدم؟

زثهرآتجتتةئتم!:تعالىقولهفيوذلك،صريحةغرإلئارةآدتمنجوةإلىئشروالقرآن

1122:اطه(ؤقذهـ!غقي!هقتات

يأ.اللهبقثهحث،نجوةاجتباءوهووالاخار،الاصطظكأهؤوالاتجاخ

وأخذواله،فاسخابوا،وأدبهمورئاهموالإنابالذكوليمنتهآدئموغفخ

.نالشطواتغ،أباةفععى،الشيطانلهول!ول!نمهمواحدأإلآ،واتبعوهبكلايه

إلىانتهى،ونزاعخلافى،مالحلهأغوبينرف!لاالطخالابنهذابينوحصل

أيخه.خليعلىرف!لاهذاإثدام

آتتىتتأغقتهتمهـؤآتل!:تعالىقولهليوذلك.آدمابتيقعةمجملإلىالقرآنوألثاز

إتخالأقئقتذقاذقاكآلأخريمنئتقثبلؤتتمأخدهقايققئفثلقرتاتاقزتاإذيآلخقءاذتم

لأقئقكتيلثإتدئيتايحطأتأضآيتقئقيىيذدتىإت!تطتلبن!لفئقينآيمنآلتةتقثل

آلتارأضخبمجققتهونؤإتملثيإتيتئوأأنألييلاإئى!آلغقم!نزتآدتهأخاثإتى
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آلخنيريىيمنقأضحققتقصأيخيهقتلتقمئهرلضقطؤغت!آلظيمينؤأتجرؤذ"يلث

أغخرتيؤتقتتىقاكأيخيهئؤاليهـشؤءةكت!ليرتضآلأزضيىفيتتخثلاغراآدتهقتبغت!

131-27:الماندةا(!لئديمينآيمنقأضتخأيخىشؤءةؤاليئقأتغرابآقذايمتلأشونأق

:آدمبهاللهأخبرلماتطبيقأولادمابنيقصة

قأماىئممؤنأ!نأحدهاوأنصلإ،منلآدتمابخينكاناالرجلنأنالراجخ

ن!ف،للمثطناسخابئحسودأ،حاقدأظث،مقديأأخوةكانيمامشامحآ،مسالمآ

له.بخدتآ

قيل:قبلعهماتحذثناالذنالحققنصل!منآدماتيعلىويطق

عنها:اللهقالالتي،الأرضعلىالأحيا؟بينالمتأصئقةالعداوةحقيقة:الأولى

تغدوأحدهمهووهاآدم،ابخيبينتدلبالعداوةهيفهاعدوا".لبضبعفكم"اهطوا

ويقتله.أيخهعلى

نير!اكو،اللهلهدىفتبعينصالحينقسفين:إلىاتسانقسامحقيقة:انية

عيه،مقدىعالحأأحد!كانحيثآدم،ابنيعدبدأالانقسامهووهاعه،معرفين

لل!ثطن.تجعأ،الهدىعنمعرضأمقديا،ظلمأالآخروكان

توجدلالأنه،القرآنليتاللةذكرهماإلاآدمابنيقصةتفاصيلمننعرفولا

،القرآنفيوردماإلىألثاءثضيف،وسلمعيهاللةصلىاللةرسولعنعحيحةأحاديث

.إاىدثةإلىإضافاتوسلمعل!اللهملىاللةرسولمنالصطبةيطلبولم

:اليهود؟علىالقصةيتلوالرسوللماذا

والتلاوةآدم،ابنينجأاتسعلىييوأنوسلمعليهاللةصلىمحمدألهاللةيأمر

بابط.يخبرهمأن:أي،القراءةهي

هذهلأنالمديخة،في!نواالذينالبهود،على"عليهم":ليالمجرورالضميرويعود

عنإسرائيلبنيجبنعنإخبارقبلهاوما،مدنيةالمائدةوسورة،المائدةسورةليالآيات

مذمومموثفعنالسابقةالآياتتحدلتأنلهبعدلنة.أربعينالصحراءليوتيههمالجهاد،

أوئكعلىتلوأنوسلمعيهاللهملىالرسولاللاحقةالآياتأمرتاليهود،لأجداد

بالحق.آدمابنينجأايهود
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النطئجهذاعيهمييوولماذا

تحدثوقد،القديمالعهدأسفارليمذكورةآدمابنيوقمة،يهابأهللأنهم

القمة،هذهايهودعلىوسلمعل!اللهصلىالرسولفلاوةبايفمل.التكوينسفرعها

صلى-اللةعندمنرسولأنهعلىديلايكوين"،"اسفرفيالمذكورةالروايةغيربرواية

حرفوااليهودأنعلىآخروديلإيه.بهاأوحىالذيهواللةوأن-وسلمعيهالله

لمتفصلاتيذكرونآدمابنيقمةليهمفهااللة،إلىنشوهاثمأسفارهاويمواايوراة،

.القرآنليعيهااللةيقرهم

ومعلومقربانا..ا"!رباإذ11:جملةفي"إذا"بظرفالقعةعنالحديثالآياتوبدأت

وقعتاثأحلىعنتخلىثالتيالجملعلىدانيوهو،الزمانمنمفىلماظرف"إذ"أن

الماضي.لي

الأخوفى؟:بينجري!اذا

نأالحلن!و،القرآنيذكرهلمما،خلافالأخوينبينوقعأنهالقرآنأخبر

تقلولم،أحد!ثرباناللةتقلوقد،نوعهالقرآنيذكرلماللة،إلىثربانأفهماكليقرب

.القرباناللهتقبلكيفالفرآنيذكرولمالآخر،قربان

بالهل،على!نالآخروأنحق،علىكانقربانهاللةتقليالذيأنمعناهوهذا

بحكمويرضى،الحقإلىيعودوأنوخمامه،خلافهعنالآخرالأخيوثفأن8معاوهذا

أخيه.قربانقيالذي،الله

أيخه،علىوحقدأوعدوانآفلطأيخهلقرباناللةتقلي8زادالظالمالأخهذاولكن

وولماوسه.نالشطنزغاتوبسببله،السئةنفسهحديثببوهذا

ذلك،علىوالتعمم،أخيهخلفيالتفكيرإلىوالوساوسالهواجسهذهودفقه

لأقبك".ا"قال:بالقتلأخاههددولذلكبه،والمجاهرةوإعلانهبل

الأمخوفى:منطعبينالفرقا

:بالقولوايهفى،واتزانهالصلحالأخهدوءفييؤثرلمابلثزايهديدهذاولكن

اتر،أصحابمنفكونوإثمكبإثميتوءأنأريدإنيالطلمين،رباللةأخاف"إني

."الظالمينجزاءوذلك

الأخوين:مطقبينبعيذولهرق

:واحدةيحملةإلايطقلمولذلك،بالقتلايهلىيلىإلايجيلىلاالظالمالأخ

أخيه.قلعلىلعزمهمقغلببتقديمبدون"لأقلنكا"،
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يقولوكأنه،معقولةمطعةوحجةمقفا،اكانيأمطقأقدمفقدالمؤمنالأخأما

علىلأنيوهل؟قربانكتقبلولم!ربانيتقلياللةلأنهل.؟تعينيأنتريدلماذاله:

المتقين؟منأننيجريمتيوهل؟باطلعلىوأنتحق

إيهيدهأخوهبسطمافإذاثمله،والعدوانالأذىيقابللاأنهافادئالأخبينثم

منيمنعهالذيالسببتقديموسارع،بالعدوانإيهيدهيمدلنفإنه،والعدوانبالأذى

ولشال!لمين،رباللةمنخوفههوذلكمنيخعهالذيإن..مجلهوالعدوانالأذىمقابلة

أخيه.أماموضعفهجهأو،نفسهعنالدفاععنعجزه

المظلومالأخلهإن،أخيهخلعلىوأقدم،عدوانهعلىالمقديالأخأصروإن

بايخأ،اللةإلىالقاتلالمعتلىيويذهبأيخه،وانوعلىظلمإليهيشكومظلومآ،اللهإلىيذهب

المخلدينالمعذبيناترأصحابمنويجعله،بعدلهاللةوييعامله،العلأخيهوإثمإثمهحاملأ

لهها!.

أكيه:قتللهتطعالقاتلنفس

عنتراجعفلم،الظالمالأخفييؤئرلمافدىالعقلانيابطقهذاولكن

أيخهخلعلىوأقدميثطنه،وولهماوسنفسهلهواجسواستجابأيخه،خلعلىتصممه

الخالرين".من!أعحفقتلهأيخهخلنفسهله"فطوعتدمه:وسفك

ليجرىالذيالعفالصراعإلىأيخه"خلنفسهله"لهطوعت:جملةوتشر

عقلهونلىاءذلك،علىوخهاأيخه،بمللهالآمرةالآثمةنفسهبين،الظالمهذاين

وتحريض،أخيهقلعدمإلىيدعوهعقلهلهداء،أخيهكلامعمنبماقيلآايأثرالموضوعي

بداءيسغ،وتمزقوصدام،وجذبشدبينوهوخله،إلىتدعوهبالسوءالأمارةنفسه

أيخه..خليعلىتعمفه!قوىنفسهبتحريفيىزل:أيو،أخيهخليعنبايراجعلههم،عقله

خلالآثمةه!فنلهفطؤغهمتالثب،ابنبعلىيهانهفيالشريزالجانثانتعزوأخرأ

له.نفسهتطويعتأثيرتحتبقيهوقاتم،أخيه

افعيه".1:واحلىةبكلمةذلكعنايبرليوايهفى!له،كيمةالقرآنئفملولم

ولا،بذلكئخبرناأاللهلآنبها،خلةالتيالأداةولاخله،ليهعةقعرخابغدموتعرلهث

ابهماتمعإبهامها،علىونبقيهااليهفية،هذهيانمهالكاخذالإسرايخياتإلىنذهب

بالقمة.المتعلقةالبهرة
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البثة:دفقكيفيةالقاتليعلمالفراب

ولم،أمامهأيخهمجةالقاتلفوجئولذلك،الأرضعلىتقعخلجريمةأولوهذه

غرابألهفبعثجيه،وقلةوجهلهضعفهلهيينأناللةوأرادلهها..يتمرفيهفيعرف

الغرابهذاملن!أأنأعجزتوييايااقال:أخيهدموأةيوارييهفلريهلهرأ،

.".اندمينمنفأعح،أخيسوأةفأواري

الظتلالأخإلىوينظروفقاره،برجيةالأرضفيويحفريجثالغرابعار

فيحفرةبحفروقممني،وتعلم،إليانظرقائلآ:يخالهبهوكأنهإيى،نظرهويلفتالحائر،

.!أيخكخةلههاضع،الأرض

جملةوألهلقهما،واترةوالندمبالحسرةلثعورهوزاد،الغرابإيثارةالقاتلوفهم

هذاكلأكونأنأعجزتوييا"يا:حيلتهوقلةوجهلهوعجزهضعفهعنتعبرعجبة،

.11أخيسوأة!أواريالغراب

القاتل:بريمةوشناعةآدمابنيقصةنهاية

حعلماذاندريولا،القتيلأيخهجةالقاتلآدمابنبدفنآدمابنيفمةاتهت

رواةأنومعنهاته،كانتيهفولامعه،آدمأبوهتصرفوكيفذلك،بعدله

ماعندونقف،8فلوماكلليتوقفأتاإلاذلك،فييفملونوالأسالهرالإسرائييات

.!ذلكليبةالمطوسعماويسفا،تجاوزهفلا،القرآن8عدوثف

يذكروسلمعيهاللهصلىاللةرسولعنصجححديثورودعدمإلىوقي

فلا"قايل"،والقاتل"اهايل"،الميلالإسرائيياتتسميةليونتوقفمهما،كلاسم

مهما.كلاسمنعرف

كلوزريخملالقاتلآدمابنأنوسلمعيهاللةملىاللةرسولأخبرناوثد

اللةعدعن(6779:)برقمومسلم(3335:)برقمافيريرويفقد!ظلطتملنفس

إلاظل!نفستعلالا1:قالوسلمعل!اللةصلىاللةرسولعنعه،اللةرضيمسعودابن

."ا..إالقتلسنمنأولكانلأنهدمها!منكفلالأولآدمابنعلىكان
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السلامغففهآفىمهوفا

اللةعبادةفيثفاهاله،اللةقدرهاالتيحيلألهالأرضعلىالسلامعليهآدمعالق

أبخافبأحدفوجئولعلهويرلثدهم،ويوجههمأبخاءهيعلمنجألههاوكانولهاعته،وذكره

له.وتوجههنعحهرغم،أخاهويعل،الثيطانإلىينحاز

طعاممنحاجلأله،تحقيقفييسعىكانلأنهالأرفى،علىحياتهليتعبولعله

لههاوظ!،وعرىالأرضفيجاعولعلهوأبنلأله،لزوجهذلكوتحققوكساء،ولثراب

له:اللةقولأبعادالأرضعلىوهوعرفولعلهالجة.فيبهينعمكانماعكس،وضحى

ولالههاتظمئمالاوأنك،تعرىولافيهاتجوعألالكإنلهتثقى،الجةمنيخربخكما"افلا

.،،..تضحى

له:عقودةالأرماعلىآدمإنزاليكقلم

؟.الشجرةمنلأكلهله،عقوبةالأرضعلىإنزالهكانهل:تساءلوها

ذلكفيويأثرونله،اللهمنعقوبةالأرضعلىإنزالهأنإلىبعفهميذهبقد

اللةأن-القديمالعهدأسفارمؤلفو-اليهودالأجاريرىجث،القديمالعهدأسفاربحديث

بلوطردأ،عقابأالأرضإلىإنزالهن!فالجة،منولهرده،الشجرةمنجملهآدمعاقب

مردود.بالهلكلاموهذا!إعليهاللهمنغفآكان

الأرضعلىإنزالهيكنلمئمومن،الشجرةمنأكلهعلىآدميعاقبلماللةإن

بذنجهواعرفواسعفره،اللةإلىوتابفعل،ماعلىندمآدملأنله،اللهمنعقابأ

يأ.وجعله،واتجاهواصطفاهعيه،اللةتابوقد..وخطه

عبدهاللةلمامحوإذابه،8يؤاخذولمفعل،مافيسامحهأنهعل!اللةتوبةومعنى

نيأ.العبدهذاكانإذاوبخامةعه،تجاوزماعلىيعاثهلافإنه،ورحمهعليهوتابلهوغفر

منوأكلهآدملخلقاهـبق،اللةلقدرتحمقأالأرضإلىآدمإنزالكانلقد

ال!ثجرةمنياكلوأن،الزمانمنلمحرةالجنةيسبههوأنآدم،يخلققدرأنفالتة،الشجرة

ن!ف!8عمربقةله!ويقفي،حياتهلههاليكملالأرفى،إلىذلكبعديخزلهوأنناليأ،

سبحانه.اللةلقدرإنفاذأالأرضإلىإنزاله

،الأرضفيلييشخلقهإنماكالملالكة،الجنةفيحيافليعشآدماللةيخلقلم

يكونآدممجلقأنهالملالكةأخبرلعبحانهأنهذلكودليلالأرفى،فيخليفةوليكون
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ثال"وإذ:تعالىقولهمنواضحوهذا.الارفىفيسيشأنهمفاهوهذاالأرفى،فيخليفة

."خيفةالأرضفيجاكلإنيللملالكةربك

ولشالأرضفيخليفةوسيكونللخة،وليسللأرضخلقآدمأنمعاهوهذا

وجاءهالجة،فيوهوأولادلهيكنلمولذلك،الجنةولش!الأرضوشعمرالجة،فيخيفة

.الأرضفيوهوالأولاد

بخيمهاوتقعيذوقهاالجة،فيحياتهمنالأولىالمرحلةييشأناللةقدروإنما

تشهفلاإليها،ليعودالصلحةالأعمالويعملإليها،ويثقيدكرها،فيبقىوضراقا،

فيهاالرنجةوذرتهأبخائهنفوسفيويغرس..بالمعاميمهانفسهيحرمولاإياها،الديا

.إلهاوالعمل

إنفاذأكانوإنما،الشجرةمنأكلهعلىلهعقابأالأرضإلىآدمإنزاليكنلمإذن

لبحانه!اللةلقدر

منالأرضعلىبجاتهيعلقماوكل.عمرهبقةالأرضعلىآدمعالق

عنها!يخبرنالماللهلأن،القرآن""مبمات

ولاويعش،وي!ئربياكلكانيهفولاوحواء،آدميسكنكانأيننعرفلا

ولا،أنجبوالاحفادوالباتالأولادمنكمنعرفلاأنناكماوسار.وتقلتحركأين

حواء.زوجهمعجاتهتفاميل

:السلامعليهآدموفاةكيفية

عيهآدمحياةمنالأضرةاللحظاتعنسلمعل!اللهصلىاللةرسولوأخبرنا

اللةصلىاللةرسولعنعنه،اللةرضيكعببنأبيعن(2:545)الحاكمروى.السلام

الجنة!ثمارمنألثهيإنيبني:أي:لبنيهقالالموتحفرهلماآدم"إن:قالوسلمعليه

له.يطبونفذهبوا

والمكاتل.والمساحيالفؤوسومعهموخوطه،أكفانهومعهمالملالكة،فاشقيهم

.؟تطلبونوما؟تريلىونما:آدمبنييا:لهمفقالوا

الجة.ثمارمنوالثهى،مريضأبوناقالوا:

أبوكم.قفىفقدارجعوا،:لهمفقالوا

إنمافإنيعني،إليكلها:فقال.بآدمفلاذتعرخهم،حواءرأتهمفلمافجاءوا.

وجل.عزربيملالكةوبينينيلهخل،قتلكمناتيت
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ثم،عليهوصلوا،ولحدوه،لهوحفروا،حنطوهو،وكفنوه،غسلوهو،فقفوه

علإ.خؤاثمفيه،!وضعوه،قبرهأدخلوه

"...ينيهمهذهآدمبخط؟:لا!ثم

فاثهى.عمرهكانكمنعرفولامرض،الموتالسلامعل!آدمحضرعلىما

أفممع!ابصرهذهمنيثيءعنلهيبخواأنأبنائهمنفطلب،الجنةثمارمنلثأجملأن

.؟الطلبهذاآدممهميطلبفكيف،الأرضعلىالجةئمارتوجدولا،الأرضعلى

جاءواالملالكة،منمجموعةاسقيهميريد،مالهيطلبونأبناؤهذهبولماذا

الأكفنمعهم،لدقهاللازمةايجهزاتمعهمكانولذلك،ودفنهآدمروحلقبض

.قبرهلحفروالمكاتلوالمساحيالفؤوسومعهموتحطه،خهيكفينوالحنوط،

اتهى،قدعمرهلأن،لآدميعودواأنفهمطبواالأبناءمهمةالملالكةعرفولى

روحه.لقف!آتونهموها

عرخهم،حواءرأقمفلماحواء،زوجهويحاني،المريضآدمعلىالملالكةودخل

بزوجها.واخمتمهمفخافت

نأحواءمنولهلببلقاف،وفرحاللة،بقدرفرضيله،جاءواماآدموعرف

!.الموتملالكةوبينبينهتخليوأنعنه،تبتعد

!السلامعيهمرضأراضآربهإلىوذهب،روحهالملالكةفقبفت

ودقهم..عليهموالعلاة،وتحيطهموتكفيهمالموتىتفسيليهفيةأبناءهالملائكةعلمتثم

.آدمأبيهمبجثةيفعلونهمام!ئاهدةإلىدعوقمخلالمن

وصارت..مبهميموتبمنتفعلونوهكذالنيهم.هذهآدم:بنييالهم:وقالوا

!.ا!عةقيامحتىآدم،بنيمنالموتىفيالمطردةالشةهذه

بالموتانتهت،رث!بلامنمخلوقأول،السلامعليهآدمحياةانتهتوهكذا

الله.إلىوالذهابالديا،الحياةمنوالخروج

،والدلالاتالدروسمهايستخرجون،وعظةعبرةللمسلمينسرتهوبقت

واستففارهتوتهوفيدثة،عادتهفيآدمبأبيهمويعدون،والعظاتالعبرمنهاويأخذون

اللة.إلىوإنابئ

الجةبخعيممعهوستعمون،الآخرةفيآدمبأبهمال!لحونالأبخاءويييقي

.إإفيهاخالدينمعهويكونونوملذاقا،
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خالقة

الآدلهيةالشغمهية*لهح

نقف،القرآنفيوردتكما،السلامعيهآدملسرةايحييةدرالتخاتمة!ل

."الآدمية"الشخميةملامحعنالحديثلنجمل

الإبيسة"،"الشخصةملامحإلىنشرال!ثخصههذهملامحعنالحديثوقي

عنوالحديث،إغوائهليالمبالثرالشبوهو،لآدماللدودالعدوهو"إبيسا"أناتجارعلى

زعيمهوإبلشإنثمإبلشى،معهويذكرإلاآدميذكرفلاإبيس،عنالحديثيستلزمآدم

جهم.نارفيقائدهمأنهكماالدنيا،فيال!فرينوقائد،ال!ثيطانحزب

ا!هبليسية:الشغصية*مح

"دور"علىالتعرفخلالمنايلإبيسة"االشخمةا"ملامحعلىايعرفويمكن

.السلامعيهآدمسرةفيالشريرإبيس

قوليقررهحالمفهذا،والأنانيةايكبرهوالإبيشةالشخمة"معاح"إن

."هنضر"أنا:لآدمسجودهعدممعللآدثةإبيس

هووتكبره،!فرةشطيةمواقفمنبه،وقامفعلهماإلىدفعهالذيهووتكبره

والالتففار.وابدمايواضعمنمنهالذي

والسطتالملامحذكريمكن،الشريرةالشخمةهذه"مماح"علىايعرفوبعد

لها:يةان

والاستعلاء.الاسبهار-1

وكيانه.جاتهعيهملأتاقىالأناية-2

الثه.أمرومخالفة،لععبنواايمرد-3

وإرادفا.وقمدهاوالمعمهلمضلفة1تعمد-4

.والغدرمرنوالكيدواالمكر-5

والمظصد.البتواقام،والظنايعليلوسوءالكذب-6

كذبآ.بهالحلفعلىوالجرأةاللة،تعطيمعد!-7

المضلفة.فيالفجةلإيقاعالوسائلمختلفوالتخدام،والتطيلالولهمومة-8

الفحية.علىواييش،المخالفةوتزيينوايفليلالخداع-9

الله.طريقعنوإبعادهم،الهدىعنانسصدعلىوالحرص،والخي!الإيمان8كر-09
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تعرية"8علىوالحرصوالففائل،الحشةالأخلاقومحاربة،والرذائلالفواحشنشر-91

وسوءاقم.عوراقموكشف،انس

الجاةيفسدلأنه،الشيطانيةورسايهالجة،مهمهتحقينلياتءاستخدام-29

الخبيثة.رلمايهلينجحلىالمرأةولولاوالزنا،الإباحيةرث!نواتء،تعريةالثرية

بشتىوإسقالههموإغوائهمالشطاني،حزبهفياتل!"تجيد"علىالحرص-13

والأسايب.الوسائل

مسؤولهيخملالفجةوترك،الإضلالمنواقيؤ،مسؤوليهمنالمل-41

به.والسخرية،وحده

الإبيسه""الخطةعنتخبر،كريمةقرآنيةآيةالإبيشةا""الشخعةلهيةيوضحماوضر

تعالى:قالجهم.نارفيالمقامبهميشقرأنبعد،ال!فرينوأتاعهحزبهعلىإبيسيلعلأالتي

ؤضاؤؤغدئكصقأخققئ!تملخقآؤغذؤغذشتمآلتهإثآلأضرئفيىتغالشئتطنآؤقاك!

أنف!متكمؤلوموأتلوموفيقلآيىقآشتختتصذغؤئكتمأنإلأسهلطنئنغقتكميىكان

آلظيميهتانقتلينأشرشئفودطبقآشقزثإئيبخضيريخىأنئمصؤتآيفضريختمأتأئآ

122:إبراهما!ليو!أعذالبلهم

الآدمية:الشغصية*لهح

،الإنسانيهلآدموإن."الإنساية"هوال!لامعيهآدملثخعة"مماح"إن

القوةمظاهرمنفيهبماايلإنسانعيه،ماوكللهمابكلالإنسانولثخعه،ينهب!مل

.وسلبياتإيجابياتمنفهبماالإنسان،ورذائلففائلمنلههبماالإنسان،الفعفوصور

عيهآدمسرةيقرأمنوإن،إنسانيتهبكامل،للانسان"نموذج"السلامعيهآدم

يأ"لثخمه"ملامحهيالآدمة"االشخمة8ملامحوإنهو،سرتهيقرأكأنهالسلام

لثكلعلىوخعاثعه،وعاتهملامحهإلبوانتقلت،8البشر"أبووهولاكيففا،واحد

وراثة.ااجات،،

انية:"الآدميةا"الشخميةملامحعلىايعرفويمكن

كلوتولهر،الروحيالمعويوابنبابدني،الىديابنببينخلقهليايوازن-1

جانب.علىجانبلهيانوعدم،جانبكلومتطلإتحاجات
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ضيفأنهمخلوقأنهمعنىلأنمخلوكأ،كونهلوازموهذهوالفقر،والحاجةالفعف-

عه.يشغنىأنيمكنلا،أمورهكلفيخالقهإلىمحتاجعاجز،فقر

ضعفه،مفهرمنوهذا،والمغرياتوالجواذبالوازععدايطسكأوايطلكعدم-

إيه.دخلومنهالهه،الطبيعةهذهإبيسعرفوقد

ويبلىوالملالكة،علىتففيلهكانالجانبولهذاوايحميل،والمعرفةايعلمعلىالقدرة-

علمهمماإلالهمعلملابأنهاعرالههمكانولهذاآدم،تعليمغرالملالكةدعجأن

اللة.

لبحانه.يزانهفيالطليةومزيهاللة،عندكرامته-

له.لمجودهمليهذاوتجلى،بذلكواعرافهمالملالكة،علىتففيه-

وسيدألهها،خيفةاللةجعلهولذلك،الأرضفيالجةالمخلوثاتكلعلىتففيله-

فيها.ماكلعلى

وتوظيف!الخلعة،لهذالئا!لوووخاماتلهاقاتمنالكونفيماكلتسضر-

خراقا.منالالتفادةوإحسانالأرفىوتعصر،لخدمه

فيالخلافةتحمقعلىتيهالتي،والخارجةالذاتيةوالقدراتبالوسائلتزويده-

عليها.دةوالسبتعميرها،وإحسان،الأرفى

ولثخميه،لهيعتهفيقجذرةوجعلها،الخيفةلهذاالمختلفةالشهواتتجيب-1

ووأدها.اخلاعهاولشى،الشرعبضوابطضبطهاإلىودعوثه

الائج.وتحمل،ايكيفوثول،الامانةوأداءالمسؤوليةتحملعلىالقدرة-1

ذلك.فيوابهاةالأدثاء،وجمعالمقيات،علىوالحصولالتملكفيالرغبة-9

إيه.وكوعلتحققهالتيالوساثلعنوابحثالخلود،فيالرنجة-1

أسمل.إلىوالهوطوالذنبالخطأفيالوقوع-1

والسهو.والنفلةابسبن-1

للأفضل.واتمي،للأعلىوايحيقا!ر،وتمويبالخطأ،تجاوزعلىالقدرة-1

والممدة.الشئزكليوالوقوعوالاعرار،للانخداعالظبية-9

الله.إلىوالعودةوالإنابةوالوبة،الزلةبعدوالضرة،الغفلةبعداليقظة-9

.الأخلاقبمكارموايحليوالففيلة،السترليالرغبة-9
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ولثذوذأمرضأالتعريواعتارسزها،إلىواهرعة،العورةكشفمنالخجل-52

نفشأ.
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2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

ال!همأ

مقدمة

ثيءكلخالقالنه

أيامشةفيوالأرضىالسمواتخلق

الأرفىوجهعلىالجاةتظيم

نور.منوخلقهمالملائكةطيعة

نار.منوخلقهمالجنلهية

.نوالثطوالجنإبيس

.الأرضفيالنهخيفةالإنسان

و!ئعهم.ألوانهمفيواختلالههمانستفاوتسب

.ترابمنآدمخلق

الصل!ل.إلىالطينمنآدمثمال

.آدمثمالضعفيكتشفإبيى

.آدماشخلافحكمةعنيسألونالملائكة

الدماء.وسفكوالإلهسادالخلافة

.آدمفيالنهنفخهاالتيالروح

.الروحوأيئوا!الجسدحاجاتبينالإنسان

.لآدموفعلقولأول

ذراعأ.سونوطولهالبشريةآدمصورة

.وآدمالملائكةاتحانتجة

.الأرضليللخلالهةوابطقالعلمأهمية

.لآدمسجدواالملائكةكل

الملائكة.منويىالجنمنإبيى

المشعلي.المشكبرإبيس

نه.!خأناإبلش:هلاكسر

الشين.ملايينسيعيث!الملعونالمرجومإبيى

مه.الاجينوعفاتبالإغواءإبي!تعهد

أتاعه.إغواءفينالشيطأملحةمن

عدوأ.ال!ثطاناتخاذوجوب
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حواء.أناعندفاع

.واحدةنفسمنخلقاوحواءآدم

.الأعوجوالفلعالمرأةاندلهاع

الزوجين.بينايزاوجحكعة

الجة.فييشمتعانوحواءآدم

اعرمة.الشجرةمنالالهرابعنابهي

إبيس.عداوةمنوحواءآدمتحذير

السوءات.لكشفنالشيطوسوسة

والخلود.ايملكفمازين

كاذبأ.بالئةلهماأقسم

فمابدتالتيالسوءات

العواراتبشرإسراعهما

وحواءآدميلوماللة

المسؤوية.ليتساويانوحواءآدم

وحواء.آدمعلىاللةتوبة

ربه.آدمعمى

إبيى.ومععةآدممععةبين

.السلامعليهماوموسىآدمبينالجدال

الأرفى.إلىالجةمن

.الأرضعلىالألهرافبينالعداوة

واباطل.الحقبينالصراع

.آدمافينبأ

.السلامعيهآدمولهاة

الآدية.الشخعيةملامح:خاتمة

.الفهرس

للمؤلفملىرتكتب
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92.
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94.

16.

97.

18.

19.

25.

29.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

مطورهاوفقلهرتبةللمؤلقمطوقكتب

الحي.الشهيدقطبسد

قطب.شدعندالفنيايصويرنظرية

قطب.سيدبمنظارالداخلمنأمريكا

.القرآنظلالإلىملىخل

.القرآنظلالفيالحركيابهج

ايزان.ليالقرآنظلالفي

.القرآنمعللتعاملمفاتح

.الإيمانظلالفي

.القرآنخلالمنايهوديةال!ثخعة

.الآياتبعضفهمفيتمويات

.القرآنفيالسابقينقصصمع

.القرآنإعجازفيالإن

صرالمطللمسلمئوابت

معاصرةإسرائييات

الايتشهادإلىابدمنقطبسد

قرآنية.لطائف

.القرآنهذا

الفلسطة.القفةحولقرآيةحقائق

لايتثادوالايتخلافابيننودث!ارلاالخلفاء

.القرآنفيوايأويلالعشر

وايطق.الظريةبينالموضوعيالعسر

.القرآنفيوالمتوعونالأتباع

ايواقة.ابفسلذيالبراقةالخطة

.7-؟:وقذيبتقريبالطبريتفسر

وسلم.عل!اللةملىابلغالرلول

4-9:القرآيئالقمص

.النحاسلابنالجهاد!ضائلقذيب
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36.

المفسرين.بخاهجالدارسينكعريف

الططوية.العقيدةثرحمنالسيةالصطت

هدابوالدايهةقداكديبلأا:قطبييد

العحابة.جهادمنعور

الربافي،ممدرهودلائلالبفينالقرآإعجاز

وتوجيه.تحيل:القرآنفيالأنياءمواقف

ايهد.الظئدوقاصأبيبنسد

قطبسدبخظرالأمرييهةالحرب

السلامعيهآدمسرة
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